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RESUMO

Esta pesquisa de cunho histórico documental e bibliográfico tem por objetivo verificar a
presença de crianças negras na Instrução Pública em Mato Grosso, mais precisamente em
Cuiabá entre os anos de 1870 e 1890. Dados censitários de 1872 e de 1890 deram suporte a
este trabalho, assim como outras documentações relevantes, como relatórios de viajantes,
mensagens de presidentes de província, documentos do Juizado de Orphãos, jornais,
regulamentos, regimentos e relatórios da instrução pública, listas de matrículas de escolas
isoladas, entre outros, localizadas no Arquivo Público de Mato Grosso, no Núcleo de
Documentação e Informação Histórica Regional e no portal Center for Research Liberais. A
hipótese inicial foi de que a população negra sempre esteve à margem dos processos
educacionais. No entanto, de acordo com a documentação analisada, constatou-se que o
número de crianças negras frequentando as escolas públicas de Cuiabá era expressivo em
relação ao número de crianças brancas. Nesta pesquisa, concluímos que não era vedada a
entrada de crianças negras na escola, porém, o número destas fora da escola ainda era muito
superior ao de crianças brancas. Durante a análise da documentação, verificamos registros de
crianças negras que trabalhavam o que nos leva a acreditar ser este um dos motivos que as
afastavam da escola. Espera-se por meio desta pesquisa contribuir na construção da história
da educação da infância e do negro tanto no âmbito nacional como regional.

Palavras-chave: história da educação em Mato-Grosso; história da infância; escolarização
negra.
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ABSTRACT
This research of historical documents and literature has for objective to verify the presence of
black children in Mato Grosso´s Public Instruction, more precisely in Cuiabá between the
years 1870 and 1890. Census data from 1872 and 1890 have supported this work, as well as
other relevant documentation, as travelers‟ reports, messages of provincial presidents,
documents of the Judgeship Orphans, newspapers, regulations, bylaws and reports of public
instruction, enrollment lists of isolated schools, among others, located in the Public Archives
of Mato Grosso, center for documentation and regional historic information and on the portal
Center for Research Liberais. The initial hypothesis was that the black population has always
been on the fringes of educational processes. However, according to documents examined, it
was found that the number of black children attending public schools in Cuiabá was
significant compared to the number of white children. In this research, it was concluded that
black kids were not banned from entering in school, however, the number of those out of
school were higher than white children. While reviewing the documentation, we verified
records of black children in the workforce; this leads us to believe that this was one reason
that kept them away from school. It is hoped by means of this research to contribute in such a
way in the construction of the history of the education of infancy and the black in the national
scope as regional.

Words-key: history for education in Mato Grosso; history for childhood; schooling black.
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INTRODUÇÃO

Trabalhos que abordam a questão do negro no Brasil, sobretudo os relacionados à
história da educação, ainda são poucos. Em Mato Grosso, essa realidade não difere muito da dos
demais estados do país.
Na década de 1980, com a proximidade das comemorações pelo centenário da abolição,
pesquisadores da história da educação também vislumbraram novas possibilidades diante de uma
nova abordagem historiográfica. Mattos (1998, p.13), afirma que desde então, “novas
perspectivas teóricas e novas fontes e metodologias passaram a integrar os livros e artigos de
historiadores já consagrados e de novos historiadores”.
Nos anos finais da década de 1980, pesquisas no campo da História da Educação
começaram a abordar, ainda que minimamente, a presença da população negra na escola. Desde
então, temáticas ligadas a políticas educacionais, gênero, infância, docência, saberes e práticas
pedagógicas, dentre outros têm sido trabalhadas.
O estado de São Paulo foi quem iniciou a corrida pelo registro das vivências
educacionais da população negra em nosso país. Zélia Dermatini (1989) estudou “a escolarização
da população negra na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século”. A autora trata
sobre as barreiras enfrentadas pela população negra de São Paulo para conseguir frequentar a
escola no início da Primeira República. Eles não só tinham dificuldades, como também não
compreendiam a importância da escolarização como possibilidade de ascensão social.
Em 2000, ano em que se comemoravam os 500 anos do Brasil, a obra organizada por
Eliane Marta Teixeira Lopes, Luciano Mendes Faria Filho e Cynthia Greive Veiga (2003) “500
anos de Educação no Brasil” trata da educação dos negros sob o olhar de Luiz Alberto de
Oliveira Gonçalves em seu trabalho “Negros e educação no Brasil”. Segundo o autor, após a Lei
do Ventre Livre, o Estado não cumpriu com seu real papel, coube às irmandades tomar a
iniciativa buscando oferecer escola aos seus.
Em 2002, a Revista Brasileira de História da Educação n.º4 tratou do tema “Negros e
Educação”. Nela, o artigo de Eliane Peres “Sob(re) o silêncio das fontes... A trajetória de uma
pesquisa em história da educação e o tratamento das questões étnico-raciais” contribuiu para que
pudéssemos entender os limites e as possibilidades das fontes para a história da educação no que
diz respeito ao tratamento da problemática étnico-racial. A autora apresenta os caminhos de uma
pesquisa sobre os cursos noturnos da Biblioteca Pública Pelotense (BPP), dando ênfase à questão
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da presença dos negros nesses cursos e analisa a trajetória social e profissional de alguns alunos
negros da “escola da Biblioteca”. (Peres, 2002, p. 75-102).
Ainda em 2002, Marcus Vinícius Fonseca publica “A educação dos negros: uma nova
face do processo de abolição da escravidão no Brasil”, resultado de seu trabalho de mestrado
defendido na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em tal obra, o autor trabalha com
as discussões acerca da relevância da educação para os negros e as iniciativas voltadas a essa
população ligadas à Lei do Ventre Livre. O objetivo de seu trabalho estava em “elucidar o
sentido da questão educacional no contexto do processo de abolição do trabalho escravo e sua
importância para a proposta de integração dos negros à sociedade como seres livres”.
(FONSECA, 2002, p. 11). Pesquisando a região de Minas Gerais, Fonseca defende que a questão
educacional estava associada ao fim da escravidão, pois a educação era entendida como um fator
importante para a libertação dos escravos.
Outra leitura pertinente quando se trata da história da educação dos negros, é a
dissertação “Negrinhos que por ahi andão: a escolarização da população negra em São Paulo
(1870 -1920)”, de Surya Aaronovich de Barros (2005), defendida no interior da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisadora registra a história da
escolarização da população negra em São Paulo, entre 1870 e 1920, contando “a história acerca
da posição da camada branca da população sobre a escolarização e a visão dos próprios negros
sobre a importância do acesso à escola”. Na perspectiva da História da Educação, Barros (2005)
nos mostra que por meio da educação escolar grande parte da população paulista negra, foi
mantida em sua posição “diferente e desigual de inferioridade”.
Em 2004, pesquisadores se reuniram em Curitiba no III Congresso Brasileiro de História
da Educação (CBHE). Alguns dos trabalhos publicados foram de grande valia para nossa
pesquisa. Iniciamos com o pesquisador Marcus Vinícius Fonseca, que publicou “Escolas para
crianças negras: uma análise a partir do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro e do Congresso
Agrícola do Recife, 1878”, que tinha por objetivo proporcionar um estudo sobre o “processo da
abolição do trabalho escravo e em relação às propostas de criação de escolas para a educação de
crianças negras, particularmente aquelas que nasceram livres de mulheres escravas após a Lei do
Ventre Livre, de 1871”. (FONSECA, 2004, p. 1). Fonseca (2004, p.6) conclui que nesses
congressos agrícolas, eram tratadas as reivindicações dos agricultores que buscavam meios de
diminuir o problema da mão-de-obra e “viam a educação com um mecanismo importante de
qualificação técnica e disciplinar para as crianças que foram juridicamente estabelecidas como a
geração que faria a transição do trabalho escravo para o trabalho livre”.
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Em seguida, o trabalho de Veiga (2004) intitulado “Crianças negras e mestiças no
processo de institucionalização da instrução elementar, Minas Gerais XIX” nos questiona sobre o
pouco que se tem investigado sobre a cor das crianças que frequentaram as cadeiras de instrução
elementar no Brasil no século XIX. Ela ainda destaca que as práticas historiográficas comumente
associam às questões da população negra a escravidão e não à frequência nos bancos escolares.
Tal pesquisa nos aponta para o sentido de que na região de Minas Gerais, com a ampliação da
escolarização no século XIX, não houve exclusão das populações negras e mestiças, desde que
estivessem na condição de livres.
Nesse mesmo Congresso, a criança negra foi pesquisada por Kilza Fernanda Moreira de
Viveiros em “A criança negra no Maranhão: uma leitura a partir da infância afro-descendente no
Brasil”. Em seu trabalho, Viveiros (2004) busca tratar sobre a condição da criança negra no
Maranhão ainda quando trazida pelos navios tumbeiros. Apesar da inserção precoce no trabalho,
as crianças negras maranhenses segundo a pesquisadora, brincavam, e raramente, frequentavam a
escola de primeiras letras. Após a Abolição (1888) e a Proclamação da República (1889), o
ensino primário maranhense apresentou melhoras, o que não significou que crianças pardas e
negras estivessem frequentando a escola nessa região.
Em “A escravidão, a educação da criança negra e Lei do Ventre Livre (1871)”, Claudia
Monteiro da Rocha Ramos (2008) aborda a realidade de crianças negras na região de Campinas
após a promulgação da Lei do Ventre Livre. A região estudada por Ramos era caracterizada
como “o oeste velho paulista” desde o ciclo do açúcar e posteriormente o do café no século XIX.
Havia muitos negros nessa região, uma vez que no período escravocrata eram eles os
responsáveis pela mão-de-obra nas lavouras. A autora reconhece que a intencionalidade da Lei
do Ventre Livre “era ter a educação como um importante mecanismo de controle, para garantir a
ordem, a mão-de-obra nas lavouras, e manter a “ordem social”.” Conclui que a educação
recebida pelas crianças negras talvez tenha sido a mesma recebida pelos escravos, pois durante a
escravidão havia uma “intenção pedagógica” na organização do trabalho.
Maria Lúcia Rodrigues Müller em “A cor da escola: imagens da Primeira República”
(2008) apresenta fotografias de professores e alunos negros, mostrando as proeminências do
processo de branqueamento ocorrido nas escolas públicas no Rio de Janeiro e Mato Grosso.
Essas imagens apresentadas na obra de Müller nos fizeram pensar sobre a condição das crianças
negras que frequentavam a escola em Mato Grosso. A autora afirma que no “imaginário social
brasileiro é bastante arraigada a crença de que a população negra só tenha tido acesso à escola
nos idos dos anos cinqüenta e sessenta do século XX. Explica-se esse „acesso tardio‟ devido ao
14

restrito desenvolvimento do ensino púbico, mas também a certa „imprevidência‟ das famílias
negras”. (MÜLLER, 2008, p. 89). Desmistificando esse mito, ela apresenta imagens de turmas
de alunos com uma grande predominância de crianças negras e alguns casos, completamente de
alunos negros, corroborando na idéia de que as famílias se preocupavam com o futuro de seus
filhos. Desde então, outros trabalhos têm sido publicados em encontros, congressos, seminários,
enfim, eventos da História da Educação.
Em 2007, o Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória (GEM) vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso,
realizou um levantamento documental nos principais locais de guarda em Cuiabá, na busca por
fontes que registrassem indícios da história da educação do negro em Mato Grosso no período
posterior à Abolição: a Primeira República.
Foi possível, através de tal iniciativa, perceber a escassez das fontes, bem como das
produções acadêmicas que tratassem acerca do tema na região. Mas o que era um empecilho
passou a ser a motivação para que o GEM desenvolvesse o projeto História da educação e
Racismo na Primeira República (1889-1930), coordenado pelo Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá.
Deste modo, o Grupo tem produzido e divulgado pesquisas no âmbito da pós-graduação stricto
sensu e, desde o ano de 2009, cinco dissertações que abordam tal temática têm sido defendidas
no interior do PPGE: “A influência do racismo na educação mato-grossense na transição do
século XIX ao XX” de Paulo Divino da Cruz; “As representações dos negros nos livros escolares
utilizados em Mato Grosso na Primeira República (1889 – 1930)” de Maricilda do Nascimento
Farias; “Uma professora negra em Cuiabá na Primeira República” de Nailza Barbosa; “Os jovens
negros e a educação em Cuiabá (1889-1910)” de Carla Patrícia Marques de Souza; e “Memórias
de professoras negras no Guaporé: do silêncio à palavra” de autoria de Paulo Sérgio Dutra. 1
A presente dissertação está inserida nesse projeto sob a coordenação do Professor
Nicanor, porém a sua relevância está em ser o único trabalho produzido sobre a escolarização da
infância negra.
O que me levou a escolha do tema apresentado nesse trabalho, teve seu peso quando
ainda cursando o terceiro semestre do curso Pedagogia, me tornei integrante no GEM e um
ano antes de concluir a graduação, participei do projeto História da educação e Racismo na
Primeira República (1889-1930). Assim como os demais integrantes do GEM, me surpreendi

1

O empenho dos pesquisadores do GEM resultou na publicação do livro “Educação e fronteira: a questão do
negro em Mato Grosso” (2009) que contou com o auxílio financeiro da CAPES. São nove artigos que abordam a
questão da educação do negro em Mato Grosso.
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com a aparente ausência das fontes. Porém, a partir do acesso ao Recenseamento de 1890,
novos questionamentos surgiram.
Essa pesquisa iniciou-se no contato com o Recenseamento Populacional de duas
principais freguesias da cidade de Cuiabá em 1890: a Sé (atual região central) e São Gonçalo
(atual região do Porto).2 O Recenseamento por ser nominal já era um documento de grande valia,
porém as outras informações contidas nesse documento também foram essenciais para o
desenvolvimento dessa pesquisa, tais como: a condição racial dos indivíduos, classificados como
pardos, pretos e brancos; idade; profissão; raça; estado civil; religião; nacionalidade; instrução
(sabe ler/freqüenta escola); e. defeitos físicos.
Em posse dos dados, as primeiras problemáticas que nortearam essa pesquisa foram
sendo levantadas: qual era o universo cultural vivenciado pelos negros em Cuiabá antes e após a
Abolição? Como os governantes os viam? Qual raça predominava em Cuiabá segundo os
levantamentos censitários? Qual a quantidade da população infantil em idade escolar em 1890?
De acordo com o perfil racial, quais crianças estariam em sua grande maioria nas escolas? Quais
escolas registravam em suas listas de matrícula crianças negras?
Somente o Recenseamento não foi capaz de responder os questionamentos, por isso,
outras fontes documentais foram consultadas: o censo de 1872, relatórios de viajantes,
mensagens de presidentes de província, documentos do Juizado de Orphãos, jornais,
regulamentos e regimentos da instrução pública e listas de matrículas de escolas isoladas, entre
outros. Essas foram localizadas no Arquivo Público de Mato Grosso, no Núcleo de
Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR/UFMT) e no portal Center for
Research Liberais3.
A hipótese inicial foi de que a população negra sempre esteve à margem dos processos
educacionais. Por ser “entregue a própria sorte”, não tinham oportunidade de se escolarizar, seja
no acesso ao ensino das primeiras letras e ou na continuação dos estudos.
A escolha da periodização deste trabalho, de 1871 a 1890, foi determinada pelos
documentos e fatos históricos aqui analisados, iniciando-se com a Lei do Ventre Livre em 1871,
cuja promulgação fez com que, pela primeira vez, se pensasse na escolarização das crianças que,
a partir dessa data, nasciam livres, e se encerrando, em 1890, com o Recenseamento Populacional
e as listas de matrículas de escolas isoladas que funcionavam em Cuiabá do referido ano.

2

PERARO, Maria Adenir (Coord.). Projeto Levantamento de fontes censitárias: o recenseamento de 1890 em
Mato Grosso. Cuiabá, ago. 2002/jul. 2003. Agência Financiadora: PIBIC/CNPq/UFMT. 1 CD-ROM.
3

Endereço eletrônico: http://www.crl.edu/pt-br/brazil
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Por se tratar de uma pesquisa de cunho histórico e documental, os aportes teóricos
utilizados por mim nesse trabalho pautam-se, sobretudo, em autores que discutem a história da
infância, a história da educação dos negros, história demográfica e a história da educação de
Mato Grosso. Lancei mão, também, como categoria histórica de análise, o conceito de
representações de Chartier (1990). Segundo ele, as representações são entendidas como
discursos que apreendem e estruturam o mundo, permitindo compreender a relação entre os
discursos e as práticas. Compreender as formas pelas quais os governantes interpretaram a
finalidade da educação da infância negra e como essas crianças foram tendo acesso à instrução
pública, é essencial para compreender a inserção delas nos modelos escolares existentes.
Não muito diferente de Minas Gerais, região pesquisada por Fonseca (2004), as
características raciais de Mato Grosso no final do século XIX e início do XX apresentavam,
conforme os Recenseamentos de 1872 e 1890, uma predominância de população negra. No
Recenseamento de 1872, é possível ver “pardos” na condição de escravos, por isso, quando
analisamos o Recenseamento de 1890, agrupamos pardos e pretos, denominando-os como
negros.
Nesta pesquisa, a classificação racial de pretos, pardos e brancos, apresentada sobretudo
no Recenseamento de 1890, está relacionada ao quesito cor e raça, pois como afirma
Carvalho(2003), “no Brasil, raça e cor são conceitos mais associados à aparência do indivíduo e
sua inserção na sociedade”. Se, em 1872, tínhamos 621 pardos escravos, logo, acreditamos que
em 1890, uma grande parte das famílias denominadas pardas era, na verdade, negra. Ainda nos
reportando a Fonseca (2009, p. 215), em seu artigo, ele apresenta a ideia de que a denominação
de pardo “também pode ser tomado como indicativo de um lugar social e não como um simples
resultado da miscigenação”.
Em Mato Grosso, vemos o cumprimento desta afirmação na pesquisa de Nailza Barbosa,
já citada anteriormente. Em sua pesquisa, ela chega à conclusão de que a professora Bernardina
Rich era na verdade negra, porém, o fato de ser professora, levou-a a ser classificada no
Recenseamento de 1890, como parda, conferido pelo status social de ser professor naquele
período. Tal fato ainda se confirma quando analisamos por meio dos relatórios dos inspetores da
Instrução Pública em Mato Grosso, a presença quase em geral de professores brancos ocupando
as cadeiras de professores primários no estado.
Essa pesquisa foi organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, abordarei a
condição do negro em Mato Grosso entre os anos 1870 e 1890. Durante esse período, os
governantes tinham as suas representações sobre a condição do negro, e sobre o lugar desses na
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sociedade, materializadas através dos seus discursos e de iniciativas em prol da libertação dos
escravos e da escolarização desses.
No segundo capítulo, trato sobre o universo cultural e social do negro em Cuiabá. Ainda
nesse capítulo, através da análise dos recenseamentos de 1872 e 1892, procuro caracterizar quem
era esse negro ao qual estava me referindo, utilizando, para isso, as categorias utilizadas pelo
censo.
No terceiro e último capítulo, analiso sobre a escolarização das crianças negras em
Cuiabá nas diferentes modalidades de escolas públicas: as escolas isoladas, situadas na Freguesia
da Sé e na Freguesia de São Gonçalo de Pedro II; bem como no Arsenal de Guerra.
Consideramos de extrema relevância a discussão sobre a educação recebida pelas
crianças negras em Mato Grosso, devido à sua contribuição para a produção histórica regional;
como também a História da Educação nacional, viabilizando, com isso, novas produções
comparadas acerca da educação da criança negra do país.
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CAPÍTULO 1

O LUGAR DO NEGRO EM MATO GROSSO (1870-1890)

Rua Treze de Junho. In: ALBUM,1914.
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Apenas duas décadas (1870-1890) foram fundamentais para que o negro ocupasse
representações diferenciadas, materializadas nos discursos dos governantes e da sociedade
mato-grossense, antes lutando pela sua emancipação e, posteriormente, pela sua educação,
sinônimo de inserção na vida econômica e social do estado.

1.1 Movimentos sociais e políticos pela luta da emancipação dos negros
escravos

Houve em Mato Grosso, após a promulgação da lei nº 2040 de 28 de setembro de
1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, uma sensibilização da sociedade matogrossense e dos governantes para a questão da liberdade dos escravos. Tal sensibilização
resultou na criação de “Sociedades” e “Associações”, bem como de ações mais impactantes,
como no caso do Presidente da Província. Dr. Francisco José Cardoso Júnior, que em 25 de
março de 1872, em comemoração à Constituição do Império, decretou a libertação de 62
escravos. (PÓVOAS, 1995).
Em 14 de janeiro de 1872 foi criada a Sociedade Emancipadora Matogrossense, cujo
estatuto foi aprovado em 20 de setembro e, pelo presidente, em 12 de novembro do mesmo
ano. Para o Dr. Dormevil José dos Santos Malhado4, presidente da sociedade (1880):

Era uma vergonha para o Brazil, estado novo, já rico em tradicções, a
existência de homens condenados a servir perpetuamente a seus similhantes,
sujeitos a uma vontade alheia e oppresôra, de filhos do mesmo paiz expostos
a compra e venda como qualquer mercadoria, privados dos direitos naturaes
e civis, obrigados a trabalhos os mais violentos e tyrannicos, sem protecção,
sem descanço, sem recompensa, reduzidos a um estado apathico porr
cruentas siviciais impostas por senhores bárbaros, protegidos por instituição
tão detestável. (RELATÓRIO, 1880, p. 1).

Através das mensagens proferidas pela Presidência da Província à Assembléia
Legislativa Provincial, é possível perceber que essa Sociedade foi responsável, até 1880, pela
libertação de cinco escravas, sendo elas: Thereza, pertencente ao capitão João Fernandes de
Mello, sob cuja tutela permaneceu; Benedicta, pertencente a D. Maria Leite de Mesquita
Azevedo; em cuja companhia continuou; Jacintha, pertencente a D Francisca Leite de Pinho, a
4

Conforme o censo de 1892, Dormevil Malhado era médico e foi categorizado como pardo, levando-nos a
refletir sobre os motivos pelos quais ele era um defensor do abolicionismo.
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quem foi entregue, a seu pedido, para ser educada; Francisca, pertencente à herança do Major
Flaviano Gomes de Barros, sendo entregue para educação à senhora D. Maria Tavares; e,
Martha, pertencente a D. Luiza Ribeiro da Silva, em cuja companhia permaneceu, a seu
pedido, para sua educação. (RELATÓRIO, 1880, p. 1).
Curiosamente as cartas de “liberdade” foram dadas a cinco escravas, das quais não
sabemos a idade e, a grande maioria, continuou na presença dos seus “ex-donos”. Parece-nos
uma situação “cômoda” para os antigos proprietários por dois motivos: a primeira é que as
suas “ex-propriedades” não lhes foram tiradas de fato e, a segunda deve-se ao fato de serem
mulheres, não lhes sendo retirada nenhuma força bruta de trabalho.
Outras duas “sociedades” envolvidas no movimento emancipador foram criadas na
capital: a “Sociedade Abolicionista de Mato Grosso” (1883) e a “Sociedade Abolicionista
Galdino Pimentel” (1886); e, na vila de Miranda, em fevereiro de 1885, criou-se o “Clube
Emancipador Mirandense” que, em sessão solene, declarou não haver escravos na Vila de
Miranda. (PÓVOAS, 1995).
Assim como as sociedades emancipadoras, os governantes defendiam a necessidade
de desprender esforços para que escravos fossem libertos:

E o que poderá fazer a Província de Matto Grosso a respeito dos escravos
que possue? (...)
Por que não destinará a Provincia, por menor que seja, do saldo que
annualmente recolheu, para ir libertando esses infelizes que gemem do pezo
da escravidão?
Aquelle que attinge a idade maior de 54 annos, que tem quasi esgotado as
suas forças em trabalhos longos e rudes, a que é forçado pela sua condição
servil não é digno de uma especie de escusa, qual é a sua liberdade?
E quando o Governo Geral não dispõe de meios para fazer tudo, e os
particulares nem sempre podem libertar seus escravos, porque a Provincia
não fará alguma cousa em favor de tão nobre idea?
Por que não se despertará no espírito do velho escravo a gratissima Idea de
morrer ainda livre! (RELATÓRIO, 1880, p. 74).

A documentação acusa que nos anos de 1876 e 1880, duas distribuições foram feitas
e 46 escravos passaram a ser livres, beneficiados pelo Fundo de Emancipação (RELATÓRIO,
1882), criado pela lei de 28 de setembro de 1871 que previa em seu artigo 3º (BRASIL, 1871)
a libertação de escravos proporcionais à quota disponível pelo fundo destinado para
emancipação5. Para tal, foram criadas Juntas de Classificação nos municípios, compostas pelo
5

De acordo com a referida Lei, as arrecadações do Fundo de Emancipação compõem-se da taxa de escravos; dos
impostos gerais sobre a transmissão de propriedade dos escravos; do produto de seis loterias anuais, isentas de
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presidente da câmara municipal, pelo promotor público e pelo coletor de impostos que
procediam a escolha dos escravos para libertação6. Outra dimensão dessa lei legalizou a
formação de pecúlio por escravos, para compra de alforria, prática comum desde os tempos
coloniais, mas só formalmente institucionalizada a partir da vigência dessa lei (PAPALI,
2003).
Na mensagem do Presidente da Província de 1882, consta que o Fundo de
Emancipação em Mato Grosso foi composto pelas cotas, conforme previsto na referida lei, e
pelo pecúlio, alforriando 46 escravos, sendo 31 do município de Cuiabá; 5 de Poconé; 2 de
São Luiz de Cáceres e Mato Grosso; 3 de Diamantino e Rosário; 1 de Corumbá; 1 de
Miranda; 3 de Sant‟Anna do Paranaíba. Após seis distribuições do Fundo, 138 indivíduos
foram alforriados, chegando, um ano depois, à quantidade de 159 escravos libertos.
(RELATÓRIO, 1886; 1887).
Esse movimento estava sendo acompanhado por toda a província, o que levou ao
Barão de Batovy, o então presidente da província, a acreditar na futura emancipação total dos
escravos em um curto espaço de tempo. (RELATÓRIO,1884, p. 56).
Em 1886, devido à promulgação da lei 3.270 de 28 de setembro de 1885 que previa a
libertação dos escravos de 60 anos de idade (Artigo 3º), foram libertos 232 indivíduos na
“comarca especial” da capital, sendo 172 acima de 65 anos e 60 com cláusulas de prestação
de serviços, conforme previsto no Artigo 3º §10º.
A esse respeito, o então presidente da província João Galdino Pimentel, se
pronuncia:
Para garantia e respeito da liberdade que a nação acaba de reconhecer em
certos indivíduos, depois das leis de 28 de setembro de 1871 e 1885,
nenhuma precaução é necessária entre nós, que como parte activa, pensante e
política da nação collaboramos no reconhecimento legal do direito que tem o
individuo a essa liberdade. Todos envidão esforços pelos meios directos e
indirectos a seu alcance para que entremos quanto antes no pleno gozo dos
effeitos beneficos da lei que temos e nossas condições impozerão. Com a fiel
execução dessa lei veremos em breve substituido o elemento servil do nosso
trabalho agricola pelo trabalho livre que dignifica e ha de elevar nossa patria
a um grau de prosperidade e riqueza a que ella jamais poderia attingir
mantendo um systema de trabalho já comemnado e julgado. Forão e são
estes os fins e intuito de uma sociedade particular, humanitária e patriótica,
que organizou-se em Março nesta capital, e já proporcionou algumas
impostos, e da décima parte das que forem concedidas das que correm na capital do Império; das multas
impostas em virtudes desta lei; das quotas que marcadas nos orçamentos provinciais e municipais; e pelas
doações e legados com esse destino. (LEI 2.040, 1871, ART. 3° § 1. º).
6
A mensagem da Presidência da Província de 1884 refere-se à reunião das juntas classificadoras dos municípios
para classificação dos escravos a serem libertos com a respectiva cota.
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manumissões, obtendo-as mediante indemnisação pecuniária aos
interessados e por liberdade individual. (RELATÓRIO, 1886, p. 46 e 47).

Talvez, por tal iniciativa, foi que o presidente Galdino Pimentel recebeu a alcunha de
“abolicionista”, sendo homenageado através da formação de uma Sociedade Abolicionista em
1886 que levou o seu nome. (PÓVOAS, 1995).
Jornais da época registram que a “Sociedade Abolicionista Galdino Pimentel”,
mobilizava sessões solenes como um meio de dar mostras ao seu empenho na luta pela total
libertação dos escravos. É o que podemos averiguar no jornal A Tribuna no artigo intitulado
“Liberdade a escravizados”:
Em sessão solene da Sociedade Emancipadora Galdino Pimentel foram
entregues às 4/2 horas da tarde de 29 do mês próximo passado, no edifício
do Liceu, 2 cartas de liberdade aos escravizados Claudino, da herança do
Tenente-Coronel Laureano Xavier da Silva e Maria Joana, de D. Maria
Augusta da Costa Garcia, em comemoração ao batizamento dos índios da
tribo dos Coroados, efetuados nesse dia na Igreja do Rosário. Não podia ser
melhor solenizado este importante fato religioso e civilizador, fruto sublime
da catequese encetada, como o fez a digna associação emancipadora Galdino
Pimentel, remindo e dando ingresso na sociedade às duas vítimas da
escravidão, quando entravam para o grêmio da religião e também da
sociedade civilizada 28 gentios!. Oraram nesta solenidade os Srs.
Melquíades Pedra e Manuel Espiridão, sendo este último relator da comissão
da Assembléia Provincial que se fez representar nesta festa sagrada da
redenção de escravos por convite da dita Sociedade Emancipadora. [...]
Apesar da pouca concorrência dos convidados, esteve a sessão regular,
graças aos esforços e dedicação do infatigável obreiro da liberdade e
presidente da sociedade, Sr. Tenente Antônio de Paula Corrêa e de toda a
ilustre diretoria que não pouparam um só momento para impulsionar o
movimento libertador, que tem sido a grande questão social neste país.” (A
TRIBUNA, 1886).

A “Sociedade Abolicionista Galdino Pimentel”, também se envolvia com os assuntos
ligados à população indígena. Na citada sessão solene, duas vítimas da escravidão são
libertadas em comemoração a inserção de 28 gentios no grêmio da religião e da sociedade
civilizada. Claudino e Maria Joana, escravos tidos por herança com idade desconhecida,
recebem cartas de liberdade.
Às vésperas da Abolição, o país se mobilizava em torno de leis que traziam melhores
condições para os escravos. Ainda no ano de 1886, a lei nº3.310 de 15 de outubro abolia a
pena de Açoites. A referida lei foi divulgada no Jornal A Tribuna do dia 12 de dezembro. A
publicação da lei foi introduzida da seguinte maneira:
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É com prazer que publicamos abaixo a lei que extingue do nosso Código
Criminal as penas de açoites. Se bem que tarde essa extinção, mas veio ainda
em tempo à minorar aos infelizes escravos mais esse flagelo à sua
desventurada existência. (A TRIBUNA, 1886).

Em Mato Grosso, as iniciativas em prol da extinção do trabalho escravo continuaram
a ser tomadas por alguns governantes, associações organizadas pela sociedade civil e por
particulares, como o caso do advogado José Maria Velasco, que em abril de 1886 mobilizou
os advogados do foro da Comarca da capital a não aceitarem a partir aquela data “o patrocínio
de causas contra a liberdade de escravos e a aceitarem todas contra a escravidão”. (PÓVOAS,
1995, p. 332). Um dos resultados de tal iniciativa foi a sentença dada pelo Juiz de Direito da
Comarca de Cuiabá, Dr. Antonio Augusto Rodrigues de Moraes, que decretou a liberdade de
12 escravos africanos com menos de 50 anos de idade e todos seus descendentes.
O presidente da província, José Joaquim Ramos Ferreira, declara a respeito que:
Entra pois o elemento servil num período de tão rápida declinação já por
effeito destas novas disposições legais, já pela liberalidade de particulares,
que nutrimos a bem fundada esperança de que o último decênio deste século
não receberá o odioso legado da escravidão. Acha-se feita em toda Província
a matrícula de todos os escravos menores de 60 anos e o arrolamento dos
dessa idade e maior. (RELATÓRIO, 1887).

No ano seguinte foi abolida a escravidão. Nas mensagens dos presidentes de
província, a partir do ano de 1888, o elemento servil deixa de ser registrado. O negro, escravo,
agora livre, é motivo de preocupação dos governantes em relação à tranqüilidade pública e
segurança individual:

No intuito de prevenir qualquer inconveniente que pudesse resultar da
agglomeração dos libertos pela lei de 13 de Maio do corrente anno, e que
vagavam sem occupação pelas ruas desta cidade nos primeiros dias que se
seguiram ao da notícia da promulgação da mesma lei, foram tomadas pela
policia as necessárias providencias, conseguindo-se por meio suasórios, e
sem o menor emprego de violencia faze-los tomarem occupação,
contractando se à soldada ou entregando-se a trabalho próprio.
(RELATÓRIO, 1888, p.4).

O estado em que se encontrava a população recém liberta é fruto, segundo Florestan
Fernandes (1978), da maneira que o sistema escravista os preparou: “Ora, o regime escravista
não preparou o escravo (e, portanto, também não preparou o liberto) para agir plenamente
como „trabalhador livre‟ ou como „empresário.” [...] (p.52). Agora, vagando pelas ruas da
capital, os escravos que antes eram motivo de discursos acalorados dos governantes em favor
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da sua libertação, tornaram-se alvos de preocupação dos mesmos e da polícia local não só
pela questão da tranqüilidade pública e segurança, mas também devido à queda da produção
oriunda da extinção do trabalho escravo, mão de obra quase absoluta nas lavouras.
(RELATÓRIO, 1888).

1. 2 As representações acerca das crianças negras escravas

No período que antecede a Lei do Ventre Livre não encontramos nas mensagens dos
Presidentes da Província nenhuma referência a respeito das crianças escravas, levando-nos a
questionar as representações que elas tinham para as autoridades e para a sociedade. As
referências foram encontradas somente nos inventários e livros de batismo.
A condição da criança escrava era reconhecida como uma força econômica e nas
listas descritas nos inventários era tida como mercadoria. Desse modo, considera-se que essas
crianças eram duplamente mudas, uma vez que não eram motivos de grande preocupação,
pois eram os pequenos e, ao mesmo tempo, futuros escravos. “As crianças recém nascidas,
filhas de escravas, até a idade de dois a três anos, são citadas como „produções‟, „crias‟,
„crioulinhos/as‟,

„escravinhos/as‟,

„mulatinhos/as‟,

principalmente

nos

Termos

de

Declarações. (CORRÊA, 2001, p.29). E, em muitos inventários elas aparecem na mesma lista
que os animais, ainda que sejam os primeiros da lista. Começam a descrevê-las das mais
velhas para as mais novas, apenas com o nome, cor e idade, e, raras vezes, doenças.
(CORRÊA, 2001, p 57).
Nos inventários e testamentos percebe-se a preocupação em deixar para os filhos
herdeiros ainda crianças, os infantes escravos, iniciando-os desde muito cedo à vida de
servidão e trabalho. Além disso, Volpato ressalta que:

[...] a vida de uma criança escrava era bastante penosa. Todo o movimento
do sistema escravista se dava no sentido de quebrar desde cedo sua
resistência, atingindo logo de início sua dignidade humana. Quando criança,
servia para satisfazer as vontades do sinhozinho que, vivendo em uma
sociedade violenta, transferia para sua relação com o negrinho que lhe era
submisso as pressões que ele mesmo sofria. A criança escrava era colocada
também à mercê da vontade arbitrária de senhores, senhoras, feitores e
agregados. E, por fim, estava a mercê de outros escravos que muitas vezes
descarregavam nela, indefesa, toda a amargura e violência de sua vida,
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chegando inclusive a descontar nessa relação as violências sofridas [...]
(VOLPATO, 1993, p.146).

Em relação ao batismo, Corrêa (2001) afirma que são poucas as referências
encontradas, embora esse sacramento, no século XIX, tivesse um importante significado para
a igreja. Volpato aponta que as relações estabelecidas dos escravos com seus senhores por
meio dos batismos era um mecanismo de luta pela liberdade:
A ligação ao senhor pelos laços de compadrio era um dos mecanismos sutis
de que o escravo lançava mão para beneficiar a si e aos seus - através do
batismo era estabelecido um parentesco espiritual entre padrinho e o
afilhado e entre compadres. A partir daí, ficava bem definida uma relação
de reciprocidade na prestação de serviços. Ao dar o filho para o senhor
batizar, o escravo procurava estabelecer vínculo entre ambos além dos já
existentes, criando uma relação que pudesse futuramente beneficiar o
afilhado. (VOLPATO, 1993, p. 78).

Mas nem sempre os laços firmados por meio dos batismos eram uma realidade
favorável para os escravos, pois, embora na situação de parentesco, boa parte dos senhores
utilizou da força e coerção para mantê-los na condição de escravos, tanto os afilhados como
os filhos bastardos tidos com as escravas. (VOLPATO, 1993).
Nos inventários pesquisados por Corrêa (2001), não foram encontradas ligações
estabelecidas entre padrinhos/madrinhas e crianças escravas. Somente as crianças que não
haviam sido batizadas eram citadas e, a maior parte delas ainda recém-nascida e não possuía
nome. Os nomes eram adquiridos no ato do batismo: “Huma filha da escrava Augusta, ainda
por baptisar-se, de idade de mês e meio [...]”7.
A criança negra na condição de escrava se deparava constantemente com as
inseguranças quanto ao seu futuro. Os laços familiares entre pais e filhos escravos não eram
respeitados, uma vez que o próprio sistema escravista contribuía para que a afetividade da
família escrava fosse deixada de lado ao vendê-los no momento da divisão da herança dos
herdeiros ou ao serem entregues como pagamento dos credores.
Mesmo as crianças que nasciam das relações consideradas ilícitas entre escravos e
proprietários, não tinham segurança quanto a seu futuro, pois elas podiam tornar-se escravas
de parentes, inclusive de seus meio-irmãos, e, em outras vezes poderiam obter a liberdade.
(CORRÊA, 2001).

7

APMT, Inventário da D. Joaquina Gomes Rodrigues, 1862, Cartório do 5° Ofício, março 10 A, Proc. 141, fls
50 apud Corrêa, 2001, p. 35.

26

Tratadas como mercadorias, as crianças escravas não tinham uma perspectiva
diferente da vida que seus pais levavam. Quadro que, teoricamente, haveria de ser modificado
com a promulgação da Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871.

1.3 A Lei do Ventre Livre e seus reflexos em Cuiabá

O enfraquecimento do sistema escravista no Brasil ocorreu ao mesmo tempo em que
se almejava a construção da identidade brasileira. Havia uma preocupação por parte dos
emancipacionistas, que buscavam meios de “resgatar” os habitantes pobres do país, fossem
eles escravos ou livres; resgatá-los: “[...] de suas vidas vistas como abjetas, inúteis e isoladas,
para integrá-los no seu projeto de uma sociedade unida, harmoniosa e progressiva.”
(AZEVEDO, 1987, p. 36). Foi a partir da década de 1870 que os abolicionistas retomaram
algumas propostas emancipadoras, dentre as quais destacamos a Lei do Ventre Livre.
Em decorrência dessa medida, a criança negra tornou-se o alvo primordial das
preocupações por parte das autoridades quanto aos processos educacionais, defendendo-se,
entre outros fatores, que todas as crianças, filhas de mães escravas, nascidas desde a
promulgação da referida lei teriam direito à liberdade e à educação.
Marcus Vinícius Fonseca (2002 p. 44) aponta que os debates dos quais se originou a
Lei do Ventre Livre destacavam a educação como um fator imprescindível para o fim do
regime escravista: “[...] a libertação do ventre e a educação eram articuladas como dimensões
fundamentais na preparação dos negros para a liberdade.”
Com a publicação da lei, as autoridades do Império pretendiam dar mostras de sua
preocupação em relação aos destinos dos cativos, cabendo ao poder político expressar sua
solidariedade com tais idéias, nos discursos proferidos em vários cantos do mundo e mesmo
no Brasil. Essa tática engendrada pelo governo imperial justificava-se pela necessidade de
mostrar à sociedade brasileira, bem como aos governos estrangeiros, que havia boa vontade
por parte do poder local para acabar com a escravidão.
A Lei do Ventre Livre possuía dez artigos que abordavam, além da questão da
educação, outros assuntos ligados à organização do trabalho escravo no país. Ela apresentava,
ainda, outras três características: estabelecia novas condições para a libertação de todos os
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escravos do Império, criava um fundo de emancipação e determinava a matrícula deles, bem
como dos filhos de mulheres escravas, na escola.
O Art. 1º trata do termo que declara livres as crianças nascidas após a aprovação da
lei:
A Princesa Imperial Regente, em Nome de sua Magestade o Imperador o
Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os subbditos do império que a
assembléia Geral Decretou e ella Sancionou a Lei, seguinte:
Art.1.º Os filhos da mulher escrava, que nascerem no Império desde a data
desta lei, serão considerados de condição livre.
§ 1.º Os ditos menores ficarão em poder em poder e sob a autoridade dos
senhores de suas mãis, os quaes terão obrigação de cria-los e tratal-os até a
idade de oito anos completos [...] (BRASIL, 1871).

O Art. 2º, § 4º atribui ao governo o direito de mandar recolher os menores aos
estabelecimentos públicos de ensino, transferindo-se, nesse caso, para o Estado as obrigações
que o § 1º impõe às associações autorizadas. Caso fossem entregues ao governo estadual,
essas crianças seriam expostas a outras formas de educação, tida como um fator indispensável
para a sua integração social:
Embora negligenciada por grande parte dos estudos que se referem à
abolição do trabalho escravo no Brasil, a educação é um elemento
importante para que possamos compreender esse processo, sobretudo no que
diz respeito à sua articulação com a sociedade que se pretendia estabelecer
no período posterior à escravidão. Não se pode compreender o processo de
abolição do trabalho escravo no Brasil sem associá-lo ao processo de
construção de uma nova sociedade que emergiria da superação da
escravidão. A educação foi um dos pontos de manifestação desse
pensamento de reconstrução do País e, dentro dessa reconstrução os negros
eram tidos como um dos elementos indispensáveis de serem adequados às
novas relações sociais que começavam a ser esboçadas. (FONSECA, 2002,
p. 61-62).

Quanto ao número de crianças entregues ao Estado, verifica-se que houve um
número abaixo do esperado, evidenciando que:

[...] a Lei do Ventre Livre não demonstrou eficaz para diminuir o
contingente de trabalhadores escravos do País. Esse fato não se revela
somente pela reação que os senhores tiveram em relação aos ingênuos, mas,
também, em relação ao fundo de emancipação que tinha como objetivo ir
progressivamente libertando os escravos adultos. (FONSECA, 2002, p. 98).

Em Cuiabá, o Quadro demonstrativo da matrícula dos filhos livres de mulher
escrava (1887), registra que 1.401 crianças foram matriculadas em 1887, das quais 201
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faleceram e somente 36 acompanharam suas mães alforriadas; das demais não se teve mais
notícias. Diante desse fato, podem-se inferir duas considerações: a primeira refere-se ao fato
de que, se a Lei do Ventre Livre ainda se encontrava em pleno vigor, essas crianças podem ter
sido entregues ao Estado; e a segunda associa-se à falta de informações documentais
atestando a criação de instituições educacionais próprias para as crianças escravas nascidas a
partir de 1871, como aconteceu em outras localidades do país8.
No que se refere ao processo de “criar e educar” mencionado na Lei do Ventre Livre,
reportamo-nos à discussão estabelecida por Fonseca (2002), para quem, naquele período,
ambos os termos eram quase sinônimos na escala do domínio social. Isso levou parte dos
membros responsáveis pela execução da lei a atentar para o seu uso. Nesse sentido, a
diferença entre educação e criação, em nível de conteúdos, estava:

[...] ligada à instrução, na qual a leitura e a escrita eram os elementos mais
valorizados. [...] distinção entre criação e educação estabelecia parâmetros
para as definições de quem deveria dar às crianças a instrução e quem estava
resguardado dessas obrigações. Pois, no sentido estrito do termo educação,
tanto as crianças que forem entregues ao Estado como as que foram retidas
sob o domínio dos senhores foram educadas, sendo que os modelos da
educação é que passaram a comportar algumas diferenças. [...] havia uma
polarização entre criação e educação, onde educadas eram somente as
pessoas submetidas à instrução. (p. 54).

A mesma conotação está presente no relatório elaborado pelo Presidente da Província
de Mato Grosso, Francisco José Cardoso Júnior:

[...] todos correm para os mananciais puros e cristalinos, todos procuram o
Novo Jordão, a fim de receber o segundo batismo da instrução, indispensável
a todas as classes a todos os estados e em todas as condições da vida. [...] é
mister dissipar as sombras que a ignorância projeta. É mister que o presente
seja o coronário do futuro. É mister semear hoje para colher amanhã. Não
colheremos nós, mas colherão nossos filhos. Não gozaremos nós porém,
gozarão nossos descendentes. Leguemos um enorme tesouro à geração que
nos há de suceder. [...] a instrução é o mais seguro pedestal em que deve
repousar qualquer sociedade legitimamente constituída [...]
(RELATÓRIO, 1871, grifo nosso).

Nota-se que as autoridades mato-grossenses, ainda durante o período imperial,
tinham o intuito de construir uma identidade para o povo, mas para isso precisavam ter uma
organização voltada para esse objetivo, no caso, a escola.

8

Cf. FONSECA (2002).
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A necessidade premente da escolarização da infância destacada nos discursos dos
presidentes de província permeava também os meios de comunicação local. O jornal O Porvir
publicou, em 1878, um artigo no qual comparava a instrução com um pão divino, sendo tão
importante para o homem quanto o alimento é para o corpo:

A instrução é o pão divino que cabe em partilhar á todos os homens e é nella
onde se firma a base de uma Nação. Toda nação em que reine a instrução,
cada dia aperfeiçoa-se consideravelmente para o maior grão de
adiantamento; e é pelas outras que caminhão mui lentamente, admirada e
respeitada. O homem instruído encontra abrigo em toda e qualquer paragem:
sua vida é lisonjeira, dócil, sublime e santa; enquanto o homem abrutado,
que ignora a sociedade em que vive, o logar em que nasceu e a história
pátria, parece que a terra se lhe levanta; e sua vida é factua, insípida e
péssima; e vem á ser, tarde ou cedo malfadada. A instrução é tão necessária
ao homem, como o alimento há mister para a vida do corpo. (O PORVIR,

1878).
Nessa mesma direção, o jornal O Athleta, em 16 de maio de 1884, considerou a
educação um instrumento que direciona a vida humana:

Por mais pobre e humilde que seja qualquer indivíduo, não está por isso
mesmo dispensado dessa obrigação. Por baixa que seja a condição em que
haja nascido qualquer indivíduo, deve esmerar-se por dar a sua razão novas
forças, á sua inteligência mais desenvolvimento, a fim de poder
desempenhar a sua missão na vida terreal e corresponder à altura da sua
dignidade de ser immortal […] É a instrução a verdadeira bussola que
dirigeos que navegam por este mar tempestuoso a que se dá o nome de
Universo! […] Finalmente, a instrução é a estrela brilhante que nos aponta o
destino e o futuro na vida social. (O ATHLETA, 1884).

Quando a abolição da escravatura tornou-se realidade, uma importância maior foi
dada à busca de alternativas com a finalidade de assegurar o destino principalmente das
crianças negras, mas não apenas no quesito instrução, uma vez que estas necessitavam
também ser preparadas para o trabalho. Então, a educação para o trabalho passou a ser
defendida com veemência tanto nos discursos das autoridades quanto em atos legislativos e
judiciários.
No ofício emitido pelo Juizado de Orphãos (RIBEIRO, 1888) ao Presidente da
Província de Mato Grosso, o tenente-coronel Francisco Raphael de Mello Rego, nota-se a
preocupação com os ex-ingenuos:
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Com a simples notícia de que tinha sido promulgada a lei da completa
extinção da escravidão no Brasil, presenciamos com satisfação como
conseqüência de nosso systema de governo, a sua execução immediata, sem
que houvesse outro motivo além da adhesão franca e unânime de todos os
particulares a tão patriótica resolução legislativa. Se porém, por um lado a
extinção do elemento escravo cria uma verdade reconhecida e proclamada
por todos, por outro, tornava-se urgente que as leis protectoras da orfhandade
viessem em prol dos ex-ingênuos, que de toda a parte surgia sem completa
licença, vagando sem ocupação pelas ruas desta cidade, e quando mesmo ao
serviço de alguém, ou não correspondido por uma remuneração condigna, ou
seria esta simplesmente para gerar vícios aos menores orphãos incautos. O
serviço doméstico desorganizava-se, e providencias serão reclamadas, não só
em benificio do trabalho, da moral e da ordem, como também que viessem
garantir o futuro dos ex-ingênuos. Na falta de um recolhimento de orphãos, e
na impossobilidade de outra medida extraordinária, mandei lavrar editaes
chamando à minha presença todos os menores, afim de dar-lhes tutores ou a
soldada conforme a nossa legislação commum. Hoje tenho a satisfação de
passar às mãos de V. Ex.ª os quadros demonstrativos dos serviços deste
Juízo nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 do corrente mez, em que se vê que a
apresentarão - se 82 menores, dos quaes 27 forão dados à soldadas,
representando o capital de 121$000 de entradas mensaes na caixa
econômica. Não me esquecendo da recommendação de V. Ex.ª, tenho
promovido todos os esforços no sentido de preencher os claros existentes no
Arsenal de Marinha do Ladário, para o que opportunamente remetterei um
quadro, solicitando passagem para Corumbá. Renovo os meus protestos de
alta consideração a pessoa de V. Ex.ª “a quem”.Deus Guarde. (RIBEIRO,
1888).

Das 82 crianças cadastradas, segundo explicitam os quatro quadros anexos ao
referido ofício, verifica-se a dubiedade no entendimento de quem, na acepção do Juizado de
Orphãos, era considerado órfão: aquele que no primeiro quadro recebeu na coluna filiação,
junto ao nome da mãe, a observação falecida; ou os menores que vagavam pelas ruas. Em
face disso, inferirmos que os menores referenciados podiam ser não somente as crianças
negras, mas também as pardas.
No mesmo documento, reitera-se que, após a abolição, um grande número de exingênuos, como eram chamadas as crianças libertas, circulavam sem ocupação pelas ruas da
cidade de Cuiabá, o que preocupava as autoridades. Diante disso, acreditava-se que o trabalho
era um dos meios de combater os vícios que podiam ser adquiridos, sobretudo, quando se
vivia em exposição permanente aos riscos oferecidos pelas ruas, tornando-se um instrumento
mais apropriado para a formação de bons cidadãos.
Na verdade, eram o estudo e o trabalho as atividades consideradas como motores do
progresso. E mais:

31

[...] Por meio deles se tem desenvolvido e aperfeiçoados os cometimentos e
invenções que hão dado a marcha dos séculos poderosos elementos para a
perfectibilidade universal. São o estudo e o trabalho auxiliares necessários
aos povos, pois desvendam os mais recônditos segredos da ciência, elevam
as artes e todos os ramos de indústrias, fazendo raiar a evolução nos tempos
modernos. Sem eles, o gênero humano estacionário em face do desconhecido
apresentaria as idades uma cena de decadência, um espetáculo de ruínas. O
trabalho quer intelectual, que material, guiado por [?] estudo mostra uma
época feliz, reedifica, constrói, espalha o pão espiritual e corporal na certeza
de esmagar o monstro da ignorância para desassombrado seguir um
itinerário útil e glorioso aos países. (A TRIBUNA, 1887).

Conforme a Ordenação do Livro 1º, tit. 88, § 13, cujos termos foram lavrados no 2º
Cartório de Orpphãos, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de junho de 1888, foi concedida soldada
aos seguintes menores, ou ex-ingênuos, como eram denominados:

Quadro 1 - Relação nominal dos menores de 12 a 19 anos de idade
remunerados em 22 de junho de 1888
N.

Nomes

Idade

1

Theodoro

16

2

Guilherme

15

A quem foi
dada
Tenentecoronel Manoel
Maria de
Figueiredo
A ele mesmo

3

Honorato

17

A ele mesmo

4

Maximiano

19

A ele mesmo

5

André

14

A ele mesmo

6

André

18

7

Carlos

18

8

Jovita

12

9

Jenuina

14

10

Maria

16

11

Rosalia

12

Tenente Luiz
Pedroso P.
Barros
D. Maria Clara
Leque
Tenentecoronel Manoel
Maria de
Figueiredo
Nicola
Verlangieri
Tenente Luiz
Pedroso P.
Barros
José Estevão da
Silva Albugg

Prazo

"

4$000

3
annos
2
annos
"

10$000

Juliana
"
Idem

10$000

Idem

4$000

"

6$000

"

4$000

"

3$000

Benedicta
"
"
"
Sabina, ex-escrava do
tenente Luiz Pedroso P.
Barros
Agostinha (falecida) D.
Maria Clara Leque
Benedicta, ex-escrava do
tenente-coronel Manoel
Maria de Figueiredo

"

6$000

"

6$000

"

3$000

2
annos

Importância
mensal
4$000

Filiação
Benedicta, ex-escrava do
tenente-coronel Manoel
Maria de Figueiredo
"

"

Jovita, ex-escrava de
Nicola Herlangieri
Salvina, ex-escrava de
Luiz Pompeo de Barros
Joana, ex-escrava de José
Estevão da Silva Albugg

Fonte: RIBEIRO, 1888.
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Percebe-se, através dos dados contidos nesse documento, que, em tais casos, ficaram
com os menores, os ex-proprietários de suas mães. Assim, as crianças que recebiam a
soldada9 propiciavam condições para que o contratante se beneficiasse do seu trabalho por
meio da locação dos seus serviços, diferentemente da tutoria, que não impunha pagamento por
essa mão-de-obra. Logo, a soldada acabou por se tornar o único meio de crianças e jovens
terem seu trabalho recompensado, ainda que o recebimento do valor depositado no cofre dos
órfãos só pudesse ser resgatado quando atingissem a maioridade (NUNES, 1997).
Eram os juízes, os responsáveis pelas quantias a serem pagas pelos serviços
prestados pelos menores, as quais, ao que tudo indica, variavam de acordo com a idade dos
jovens trabalhadores, como ocorreu, segundo podemos observar no quadro abaixo, com os
irmãos Mario, de 17 anos, e Victor de 15. Ambos foram contratados pela mesma pessoa pelo
prazo de dois anos, e Mario receberia por seus serviços 3$000, enquanto Victor, um ano mais
novo, teria direito a um valor menor, 2$000, que seriam depositados no cofre dos órfãos:

9

Pedro Nunes (1997, p. 405) caracteriza como soldada: “[a] remuneração de criados, operários e trabalhadores.”
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Quadro 2 - Relação nominal dos menores remunerados no dia 22 de junho
de 1888
N.

Nomes

Idade

1

Nicolau

14

2

Izabel

14

3

Domingos

14

4

Antonio

17

5

Benedicto

17

6

Mario

17

7
8

10

Victor
Manoel
Valentin
Manoel
Paredão
Agostinho

11
12

A quem foi dado

Prazo

Capitão Antonio
Leite de Figueiredo
Joaquim Domingos
da Silva
Idem

2 annos

Importânci
a
Mensal
3$000

"

2$000

"

2$000

"

4$000

"

8$000

"

3$000

15
14

Agostinho Leite
Botelho
José de Arruda
Botelho
Raimundo de Assis
[?]
Idem
Julio Müller

"
"

2$000
4$000

14

Idem

"

4$000

13

Idem

"

2$000

Pedro

15

"

6$000

15

"

3$000

13

Vicente da
Cunha
Pedro

"

5$000

14

Cândido

15

"

5$000

15

João

13

Saturnino [?] de
Sant‟Ana
Firmino Ferreira do
Couto
Francisco da Costa
Ribeiro
Licio de Campos
[?]
Martins Guilherme

"

4$000

16

Sisenia

14

Carlos Augusto
Addor

"

4$000

9

17

Filiação

Querina, ex-escrava de Antonio
Leite de Figueiredo
Maria
"
"
"
Querina
"
"
"
Benedicta, ex-escrava de
Agostinho Leite Botelho
Theresa, ex-escrava de José de
Arruda Botelho
Geralda, ex-escrava de
Raimundo de Assis
Idem
Lucinda, ex-escrava de
Francisca Correa da Costa
Claudina
"
"
"
Vicencia
"
"
"
Desconhecida
Vincencia, ex-escrava de C. D.
Maria da Silva
Athanasia, ex-escrava de D.
Maria A. da Silva
Eugenia, ex-escrava de D.
Marianna T. [?]
Gabriela, ex-escrava de Martins
Guilherme
Juliana, ex-escrava de Carlos
Augusto Addor

Fonte: RIBEIRO, 1888.

Mesmo sendo esses os responsáveis pela educação das crianças, não nos foi possível
constatar se ocorreu a profissionalização das mesmas. Cruzando os dados do quadro acima
com os do recenseamento realizado em 1890, passamos a ter noção da realidade de alguns
desses menores.
Vicente da Cunha foi dado a Firmino Ferreira do Couto, que era alfabetizado,
casado, pai de seis filhos e trabalhava como taverneiro. Firmino residia com sua família na
Freguesia da Sé, casa n. 117, ao lado da Igreja do Rosário. De acordo com o levantamento
censitário, Vicente não morava com o seu empregador. Ele residia na Travessa da Piedade, n.
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38610, com sua mãe, Vicência da Cunha, que, após ser liberta, passou a desempenhar a
atividade de agencia, possivelmente auxiliando o sr. Firmino. Vicente aprendeu a ler e em
1890, com 18 anos, aprendeu o ofício de sapateiro.
Os irmãos Theodoro, Guilherme, Honorato, Maximiano, André e Jovita, por sua vez,
foram dados ao tenente-coronel Manoel Maria de Figueiredo. Diferentemente do caso
anterior, os seis irmãos e sua mãe, Benedicta, moravam, em 1890, na casa do Sr. Manoel. Ela
era uma ex-escrava preta e solteira e não tinha uma profissão. Seus filhos também não
frequentaram a escola e não aprenderam a ler.
Nesse caso, cremos que a guarda desses menores talvez tenha permitido a
continuidade da condição de exploração do afrodescendente, utilizando a mão-de-obra livre e
infantil como um mecanismo de manutenção do trabalho compulsório. A crença de que com
isso se evitaria a marginalidade nas classes pobres ia ao encontro do discurso da carência de
mão-de-obra na época da abolição, quando, segundo Challoub (1986), o que se notava não era
a falta de trabalhadores, mas, sim, a dificuldade de se ajustá-los às condições concretas de luta
pela sobrevivência, conforme foi possível verificar em Mato Grosso em 1888, como citado
anteriormente.
Tal análise no permite entender o motivo da procura por mão-de-obra infantil através
da prática da soldada, que se dava pelo fato de o trabalho ser considerado como um dos
principais meios de educação para as crianças e jovens pobres.

10

Também residia na casa de Vicente, Antonio José de Siqueira Gás, que era viúvo, empregado público, pardo e
sabia ler. Provavelmente era ele o proprietário da residência, pois nas instruções para a elaboração do
recenseamento de 1890 devia-se obedecer à seguinte ordem: primeiro os proprietários e, em seguida, os
parentes e agregados. Não podemos afirmar, porém, se Vicente e sua mãe possuíam ligações de parentesco
com Antonio José ou se moravam de favor ou de aluguel.
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CAPÍTULO 2

O UNIVERSO CULTURAL E SOCIAL DO NEGRO EM CUIABÁ

Coxipó da Ponte, s/d. In: NDHIR.
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2.1 A vida dos negros em Cuiabá

O estado Mato Grosso, no final do século XIX, período de transição do Império para a
República, era o maior do país em extensão geográfica, com 1.477.041km2, englobando os atuais
estados de Rondônia, criado em 1943, e de Mato Grosso do Sul, em 1977. Em função da
amplitude dessa área territorial, a população que a habitava era bastante esparsa. De acordo com
o pensamento positivista em voga na época, a vastidão espacial das províncias e/ou Estados e o
baixo contingente populacional estavam associados ao baixo grau de civilização, uma vez que o
conglomerado de pessoas era considerado um dos principais indicadores de progresso
(GALLETI, 2000, p. 16).
Müller (1999) assinala que o pequeno número de habitantes em Mato Grosso ocorria
nos municípios onde a distância, a falta de estradas e outros meios de comunicação constituíam
fatores que propiciavam um estado de isolamento. A via de acesso mais comum eram os cursos
dos rios Cuiabá, Paraguai e La Plata. As cidades de Cuiabá, São Luis de Cáceres e Corumbá
eram beneficiadas pelo comércio importador-exportador, devido à navegação através do rio
Paraguai.
Localizada em um pequeno vale, Cuiabá era cortada por córregos que iam ao encontro
das águas do rio que leva esse mesmo nome, dentre os quais o da Prainha, o principal da cidade e
indicado na ilustração a seguir:
Figura 1 - Ponte do córrego da Prainha

Fonte: SIQUEIRA, 2000, p. 128.
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Por volta de 1870, Cuiabá se caracterizava como uma cidade pequena. Sua população
estimava-se entre 13 a 14 mil, entre homens e mulheres, livres e escravos, distribuídos em duas
freguesias urbanas: a da Sé, região central, e a de São Gonçalo de Pedro II, o chamado Porto.
As poucas casas existentes na cidade aglomeravam-se nas proximidades do rio, na
região do Porto: “Originária do bandeirismo monçoeiro, Cuiabá teve sempre sua vida bastante
ligada ao rio que lhe deu o nome.” (VOLPATO, 1993, p.27). Parte da subsistência dos habitantes
advinha do cultivo das terras que ladeavam as margens do rio. Tratava-se da região mais
movimentada da cidade, em virtude da proximidade com o Porto, local de entrada e saída de
mercadorias, bem como de chegada e partida de pessoas. Segundo o relato do viajante alemão
Carlos Von Den Steinen11 (1886), na região do Porto “acha-se o arsenal de guerra, com seu
portrão imponente, a cadeia e o quartel do 8º Batalhão. Uma barca serve às communicações com
a margem direita, um escaler único satisfaz as necessidades do porto”. (STEINEN, 1922, p. 318).
Ademais, era na Freguesia da Sé que se encontravam os principais prédios públicos, as
igrejas e os logradouros. As construções eram simples:

As casas, construídas de adobe e cobertas de telhas, apezar de modestas,
parecem graciosas e aceiadas, porque são frequentemente caiadas de novo, e as
portas e janellas pintadas a cores. As paredes das casas mais pobres são de
simples barro, socadas entre duas taboas parallelas (taipa).
Como grandes e pequenos dormem nas redes, aproveita-se muito espaço; n‟um
momento transforma-se o salão em dormitório. Junto a esta invenção dos Indios
sul-americanos, que se tem desenvolvido com grande luxo e gosto, também
encontramos camas nas casas dos mais abastados; entretanto, para a media dos
cidadãos ellas são tão desconhecidas como os tilburys para os nossos aldeães.
(STEINEN, 1922, p. 320).

Porém, havia também alguns sobrados elegantes: “[...] pintados a óleo, forrados de papel
e bem mobiliados, com móveis fabricados na Província ou importados.” (VOLPATO, 1993, p.
30). É o que podemos observar na figura a seguir:

11

Etnólogo e naturalista alemão, Karl Von Den Steinen esteve em Cuiabá por duas vezes (1884 e 1887). Em sua
estadia em Cuiabá, descreveu com detalhes as características e costumes local.
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Figura 2 - Casa Cuiabana

Fonte: SIQUEIRA, 2000, p. 84.

Nas ruas, iluminadas pelos candeeiros de azeite de peixe, circulavam cães e porcos. “À
noite, quem se recolhe topa muitas vezes em uma massa escura atravessada no caminho, que
solta um som surdo de descontentamento: Uma vaca que julgava poder entregar-se ao sonno, sem
perigo de ser incommodada”. (STEINEN, 1922, p. 320). De dia, quem passa?

Mulheres vestidas de cores berrantes, offerecendo peixes, frutas ou rapadura,
doce primitivo do tamanho de tijolo; uma rapariga vendendo cigarros escuros
embrulhados em palha de milho; outra vendendo refrescos em garrafas de
vinho ou cerveja; todas, balançando os braços pendentes, trazendo mercadorias
sobre a cabeça, ainda que fosse um único limão; alguns rapazes chupando
canna; um negro velho monologando animadamente; o bobo Totó de cartola
amassada, laço de côr na lapella do casaco; consumindo a roupa já sovada,
acompanhando a mocidade esperançosa; de vez em quando alguns soldados;
um esmoleiro sem chapeu, legitimado pela opa vermelho-cereja, de magas
pretas; uma velha horrenda trazendo, envolto num lenço, um santo, que pode
ser beijado mediante alguns cobres. [...]
Na praça da matriz, à sombra das figueiras, estacionam algumas mulas
carregadas, ou bois de monta, que pertencem a uma fazenda. Sem barulho, sem
azafama, correm os negócios nas lojas, em parte, depósitos importantes de
todos os gêneros de importação (...) Trocas de novidades e noticias entre os
homens, fazem-se na botica da esquina; ahi é um cumprimentar continuo; os
freguezes habituaes ficam sentados diante da porta. (STEINEN, 1922, p.322).

A cidade enfrentava alguns problemas herdados pela mineração, tais como a falta de
abastecimento de água e os buracos deixados em razão da busca constante por ouro. Aguardavase com otimismo, a aprovação dos projetos de desenvolvimento para a Província de Mato
Grosso, tal como vinha acontecendo na região Centro-Sul do país (VOLPATO, 1993, p. 38).
Porém, nesse período, o progresso para os cuiabanos significava principalmente a criação de
sistema de comunicação mais rápido e efetivo com a Corte e, conforme percebemos no capítulo
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anterior, o discurso dos governantes relacionava a questão da escravidão com o que havia de
mais atrasado na província.
Desde os anos iniciais da colonização até meados do século XIX, era na Freguesia da Sé
que se encontrava o maior número de escravos, muitos dos quais estavam ligados às atividades
mineradoras:

Por volta dos anos 1850, a extração de ouro dentro dos limites da cidade já não
se fazia mais em nível empresarial; era, no entanto, freqüente a presença de
escravos e livres pobres que procuravam conseguir alguma pepita de ouro nas
ruas encascalhadas, principalmente após as chuvas torrenciais que lavam o
cascalho. Mesmo depois do refluxo da mineração dentro da cidade e seus
arredores, a maior concentração de escravos ainda se mantinha na Freguesia da
Sé. (VOLPATO, 1993, p. 114).

Após o enfraquecimento do campo de trabalho nas zonas de mineração, muitos escravos
tornaram-se os responsáveis pelos trabalhos domésticos, motivo por que passaram a ser
chamados de escravos domésticos. As principais figuras, segundo Siqueira (2002, p. 121), eram
as amas -de -leites, “escravas que, tendo ganhado filho na mesma ocasião das sinhazinhas,
amamentavam os filhos destas com o leite que também davam a seus filhos”; as cozinheiras,
responsáveis em preparar o almoço, lanche, jantar e ceia; as escravas que adornavam a casa;
chamadas de mucamas; as pajens, que brincavam e distraiam as crianças; e os moleques de
recado, que levavam e traziam os recados.
Havia também os escravos de ganho, que vendiam produtos alimentícios, transportavam
água ou cumpriam outras tarefas vagando pelas ruas da cidade. Essa modalidade de escravidão
era uma característica peculiar da cidade.
Prosseguindo em suas análises, a autora pontua que, em Cuiabá, a área de atuação
desses escravos era mais restrita, se comparado com o que acontecia em outros centros urbanos.
Porém, tanto na Corte como em Cuiabá era comum o escravo de ganho poder viver fora da casa
de seu senhor: “[...] era o caso de Eleutério, com presumivelmente vinte anos, de propriedade de
dona Ana Claudina de Figueiredo: morava na beira do rio Cuiabá, e sua senhora residia na
Freguesia da Sé, aonde ele ia regularmente receber sua ordem.” (VOLPATO, 1993, p. 140).
Além dos já citados, Volpato aponta outro tipo de trabalho escravo: aquele desenvolvido
pelos escravos da nação que, na acepção de Fonseca (2002), pertenciam ao Estado e após a Lei
do Ventre Livre, se viram libertos, embora tivessem permanecido por cinco anos sob a inspeção
do governo. A maior parte deles prestava serviços na fábrica de pólvora instalada no Coxipó,
outros trabalhavam no Arsenal de Guerra ou ficavam a serviço da Câmara Municipal, sendo
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responsáveis por inúmeros trabalhos da municipalidade. “Ocupados nos mais diversos tipos de
atividades, os escravos compunham a principal força de trabalho do município de Cuiabá.”
(VOLPATO, 1993, p. 116).
“Na medida em que as senzalas iam sendo abertas, respaldadas pelas leis abolicionistas,
as ruas começavam, conseqüentemente, a ser o espaço de liberdade e trânsito dessa população
manumita”. (SIQUEIRA, 2000, p. 81). Era junto aos chafarizes que os escravos de ganho, os
domésticos, homens livres pobres, negros e mulatos forros se reuniam, conversavam, dançavam,
namoravam e brigavam. Por causa disso, aos poucos as ruas passaram a ser sinônimos de tumulto
e desordem, necessitando de posturas mais severas para conter essas movimentações. No entanto,
as iniciativas tomadas não surtiram o efeito desejado, pois:

[...] apesar de todo esforço feito pelas autoridades no sentido de conter as
perambulações de escravos e livres pobres, eles continuavam circulando pela
cidade, pelas tavernas durante o dia e à noite, indo e vindo com seus tabuleiros,
vendendo quitandas ou frutas, cumprindo ordens de seus senhores ou patrões,
buscando água, dando recados, trabalhando, divertindo-se, promovendo a
agitação das ruas estreitas calçadas de quartzo, sob o sol inclemente ou durante
as quentes noites cuiabanas. (VOLPATO, 1993, p. 34).

Os bairros periféricos da capital, principalmente as ruas próximas ao Largo da
mandioca, à região do Mundéu onde estava situada a Santa Casa da Misericórdia, e a Freguesia
de São Gonçalo de Pedro II, era o local de encontro e moradia dos ex-escravos e trabalhadores
livres pobres.

[...] viviam em ranchos ou em casinhas de chão batido cobertas de capim e
praticamente sem mobília; redes, mochos e malas compunham a maioria do seu
mobiliário. O clima quente tornava a ausência de agasalhos pouco penosa a
maior parte do ano, bem como permitia que noites fossem passadas ao relento.
O uso de camas era pouco freqüente: mais comumente as pessoas pobres
dormiam em redes ou em couros. (VOLPATO, 1993, p. 199-200).

Essa situação, na qual o homem pobre se encontrava, consolidou uma proximidade
muito grande entre livres e escravos. Por isso, “A acomodação de várias pessoas na mesma casa
era uma forma de enfrentar a pobreza; além do abrigo, era buscada a solidariedade própria das
pessoas que vivem juntas”. (VOLPATO, 1993, p.200).
O estado de pobreza e ociosidade não era aceito como comportamento natural, e os
encontros nos locais periféricos, produzidos pela falta de água e luz, ocasionavam ações
classificadas como turbulentas: roubos, embriaguez e brigas. “Por essas e outras razões a elite
local passou a se refugiar em suas casas, representação da segurança e dos bons costumes,
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enquanto a rua era condenada a uma constante vigilância, visto que espaço da desordem”.
(SOUZA; OLIVEIRA, 2009, p. 86).
Assim, a segurança pública mobilizou a elite cuiabana que passou a limitar os espaços
destinados a esses grupos na cidade. Essa delimitação foi legitimada através dos Códigos de
Posturas impostos como reguladores dos costumes dos homens livres pobres e também dos
escravos. (SOUZA; OLIVEIRA, 2009, p. 86).
De acordo com Volpato (1993, p.32):

Desde o primeiro Código de Posturas Municipais aprovado após a
independência, ficava evidente a preocupação do cidadão cuiabano com a
ordenação do espaço urbano. Várias determinações presentes nesse código e
repetidas nos procedentes diziam respeito à ordenação do arruamento, a
construção de muros e calçadas, preocupavam-se com o escoamento de águas
usadas, com a eliminação de lixo e objetos e iam além procurando definir um
padrão de qualidade para as construções urbanas. Determinavam ainda esses
códigos que as casas deveriam ser caiadas, rebocadas e cobertas de telhas.

Além da preocupação com o ordenamento do espaço urbano, algumas de suas normas
eram diretamente voltadas para as atitudes dos homens livres e não livres pobres:

Capítulo 17: Dos jogos e reuniões ilícitas, vozerias e ofensas à moralidade
pública;
Art. 65º - Fica expressamente proibido:
§ 1º - Fazer bulha ou algazarra e dar gritos à noite;
§ 2º - Fazer sambas, cururus e outros brinquedos que produzam estrondos
dentro desta cidade;
§ 3º - Conceder ou sustentar controvérsias em altas vozes pelas ruas quer de
dia, quer de noite;
§ 4º - Proferir palavras obscenas ou licenciosas que ofendam o pudor das
famílias ou a moral pública;
Art 66º - Fica igualmente proibido:
§ 1º - Todos os jogos de parada ou apostas por meio de cartas, dados, roletas ou
quaisquer outros;
§ 2º - A reunião de escravos, filhos, famílias, fâmulos ou criados nas lojas,
travessas ou praças; Os infratores serão multados em dez mil réis ou sofrerão
cinco dias de prisão;
Ar. 67º- Serão também considerados infratores do parágrafo 2º do artigo 65º e
do precedente artigo os donos das casas em que se fizerem os divertimentos,
jogos e reuniões. (CÓDIGO DE POSTURAS, 1880).
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Com a libertação dos escravos, o Chefe de Polícia, Francisco Rodrigues Setto, expediu a
“Circular dos Delegados” que recorre às leis publicadas anteriormente para obrigar os recémlibertos a se colocarem no mercado de trabalho:

Circular dos Delegados
Secretaria de Polícia da Província de Mato Grosso em Cuiabá, 28 de junho de
1888 - nº 198 - Circular - Ilmo. Sr.
No intuito de garantir a ordem e a tranqüilidade pública na presente época em
que declarou-se livre a escravidão no Brasil determino a V. Sa. a fiel execução
dos §§ 17 e 18 do Decreto nº 3270 de 28 de setembro de 1885, relativos a esses
e outros anteriormente libertados, cujas disposições é a seguinte: §§ 17 Qualquer liberto encontrado sem ocupação será obrigado a empregar-se ou
contratar seus serviços no prazo que lhe for marcado pela Polícia;
§§ 18 - Terminado o prazo, sem que o liberto mostre ter cumprido a
determinação da Polícia, será por esta enviado ao Juiz de Órfãos que o
constrangerá a celebrar contrato de locação de serviços, sob pena de 15 dias de
prisão com trabalho e de ser enviado para alguma colônia agrícola, no caso de
reincidência. E bem assim chamo a atenção de V. S. para o art. 58 §§ 1º, 2º e 3º
do Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842, cuja execução muito confio
no zelo, atividade e energia de V. S. a quem recomendo igual determinação aos
respectivos Subdelegados. (A TRIBUNA, 1888).

Dias depois, o Chefe de Policia requer à presidência da província reforço no
policiamento, numa redação repleta de afirmações preconceituosas, alegando que:

[...] no intuito de melhor garantir a ordem e sossego públicos bem como o
direito de propriedade, solicitou da Presidência da Província providências no
sentido de ser aumentada a companhia policial.
Entre outras considerações que apresentou dissera o sr. Dr. Chefe de Polícia à
Presidência, que não havia meios bastante seguros para dar execução aos §§ 17
e 18 do Decreto de 1885, por isso que limitada como se acha a companhia
policial, quase nenhuma garantia oferece o seu diminuto pessoal para tantos e
urgentes serviços a seu cargo.
É certo que com a magna lei que aboliu a escravidão no império cresceu
consideravelmente o número de libertos, mas temos notado que nenhum
caso tem por ora dado que demonstre a má índole dos mesmos libertos e
que possa-se por isso recear graves conseqüências para ter lugar o
aumento pedido.
A nosso ver, entre nós, já estavam eles preparados para pacificamente
gozarem do sagrado direito de igualdade porquanto, nem mesmo na
ocasião em que aqui chegou a notícia, a satisfação e o delírio não os
levaram à prática da menor desordem.
Felizmente, até hoje não temos que lamentar a libertinagem e a embriaguez por
parte dos redimidos, como previa-se: e isto prova que eles na sua totalidade tem
procurado pelo trabalho honesto os meios de subsistência indispensáveis à vida.
Em todo o caso é melhor prevenir do que ter necessidade de reprimir e
lutar com a falta de meios para isso. (A TRIBUNA, 1888- grifo nosso).
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Além de coibir as ações “imorais” dos homens pobres e dos recém-libertos através da
criação de leis e de aumento das forças policiais, foi através da educação que se pensou na sua
formação moral e na formação para o trabalho. “O temor em relação a uma emancipação
demasiado abrupta, que não preparasse os escravos para uma nova lógica de trabalho – o trabalho
livre- fazia parte dos debates referentes à questão da mão-de-obra” (BARROS, 2005, p. 80). Tal
afirmação é passível de ser constatada na fala do Diretor da Instrução Pública:

É necessário dotar-se às escolas de todos os meios precisos para que
regularmente possam funcionar.
Em vez de criar escolas com profusão, convém antes tê-las só nos centros
populosos, mas dotadas de professores habilitados e providas dos meios
necessários para que o ensino primário seja conscienciosamente dado, e a
Província não despenda inutilmente as suas rendas.
É também demasiadamente exíguo o subsídio destinado aos meninos
pobres, principalmente agora que a população escolar tende a aumentar e
é de necessidade indeclinável atender aos ingênuos e adultos, libertos pela
lei de 13 de maio, hoje em pleno gozo de sua liberdade, sem os princípios
de moral e religião, eivados dos vícios de cativeiro e no mais completo
obscurantismo.
Urge mais do que nunca uma boa distribuição das escolas e escolher-se os
lugares em que mais convenha estabelecê-las.
É problema que, ao meu ver, talvez não possa ser resolvido sem a criação de
aulas noturnas, públicas ou particulares subvencionadas.( RELATÓRIO, 1889).

Além da preocupação com a formação para o trabalho, assim que ia aumentando o
número de trabalhadores livres, os governantes investiam em normatizações para as novas
relações de trabalho que nasciam. Em 1888 foram regulamentadas as normas para os serviços de
criados e de amas-de-leite12. Aos poucos, os negros foram ocupando novos lugares no setor
produtivo da capital, tornando-se expressivo o número de trabalhadores em atuação.

2.2 A população negra cuiabana nos levantamentos censitários de 1872 e 1890

No ano de 1870, por meio da Lei n. 1829, de 09 de setembro, sancionada por Paulino
José Soares de Souza, estipulou-se a necessidade de se elaborar o recenseamento da população do

12

“Criados eram todos aqueles que trabalhassem em hotéis, hospedarias, casa de pasto (padaria), como
cozinheiros, cocheiros, hotelões. Por amas-de-leite, as amas-secas, engomadeiras, costureiras e empregadas
domésticas em geral”. (SIQUEIRA, 2000, p. 82).
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Império. Para tal, foi criada a Diretoria Geral de Estatística (DGE), mediante o Decreto n. 4.676,
de 14 de janeiro do mesmo ano, o qual foi instalado no mês março, tendo como diretor o Sr.
Manuel Francisco Correia. Para orientar e delimitar período para a coleta de dados, foi
sancionado no mesmo ano o decreto nº. 4856 de 30 de dezembro de 1871.
Embora marcado para 1º de agosto de 1872, em Mato Grosso a coleta de informações
aconteceu no dia 1º de outubro do mesmo ano.
De acordo com as instruções, em cada paróquia do Império, os presidentes de
província nomeariam uma comissão censitária e um corpo de agentes
recenseadores. As comissões receberiam da DGE, os lotes de “listas de família”
– os questionários do censo – e os agentes ficariam responsáveis pela
distribuição das listas a cada chefe de família ou domicílio durante os 15 dias
anteriores da data prevista para o censo. Uma vez preenchidos, os boletins
deveriam ser recolhidos pelos recenseadores, no prazo de 10 dias após a data de
referência. Os dados seriam checados e os erros corrigidos pelos agentes. Por
fim, nos dias seguintes, as comissões receberiam o material, e, após uma
conferência expediriam de volta para a DGE e a mesma efetuaria a apuração
final dos trabalhos. (XAVIER; GOUVÊA, 2009, p.7).

O resultado aponta que na capital havia uma população de 16.313 habitantes, discriminados
por três categorias: condição, sexo, e cor.

Quadro 3 - Levantamento Censitário de Cuiabá em 1872
Condição

Livres

Escravos

Sexo

Brancos

Pardos

Pretos

Caboclos

Total

Homens

2780

2674

1813

833

8100

Mulheres

2058

2499

1149

822

6528

Homens

-

347

535

-

882

Mulheres

-

274

529

-

803

4832

5794

4026

1655

16313

Total

Fonte: STEINEN, 1922, p. 318.

É possível perceber através do quadro acima que os escravos eram predominantemente
pardos e pretos13, sendo baixa a diferença entre os sexos. Aponta ainda que 60,20% da população
total do município eram de negros (pardos e pretos).

13

Em busca de não cair em anacronismo, procuramos o significado da categoria “cores” segundo a definição da
época. Encontramos nos relatos de Steinen que “os pardos são o produto da mistura geral de cores e incluem
todos os cruzamentos de qualquer grau entre brancos, pretos e amarellos. Cabocolos são os cidadãos de puro
sangue índio” (STEINEN, 1922, p.317).
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O Recenseamento de 1872 foi, ao mesmo tempo, o primeiro levantamento populacional
brasileiro realizado em âmbito nacional, o último operacionalizado no regime monárquico e o
único ainda sob a vigência da escravidão (XAVIER; GOUVÊA, 2009)
Em 1890, com Timóteo da Costa na liderança da DGE, iniciou-se um novo movimento
ligado ao segundo levantamento censitário da população brasileira (GIL, 2007, p. 62), tendo-se
chegado até Mato Grosso, através da Circular n. 784, de 5 de setembro de 1890.
Anexas à circular estavam as instruções para a realização desse segundo censo,
sancionado pelo Decreto n. 659, de 12 de agosto daquele ano. Com a instauração do novo regime
político no país, os estados passaram a ter autonomia inclusive para realizar a coleta desses dados
populacionais.
Na mencionada regulamentação, a estatística foi apresentada como uma ciência que foi
restabelecida no regime republicano, sugerindo que tivesse sido negligenciada durante o Império.
Portanto, na República, passou a assumir um papel de extrema importância, uma vez que o
progresso estava associado à necessidade de se “conhecer quem se governa”:

Descurado no antigo regime, o cultivo da sciencia estatistica, restabelecido pelo
governo republicano, vae encontrar o paiz, sobretudo no que se refere ao
recenseamento da população e ao dominio da demographia, um estado de
completa indiferença, quando não de hostil antipathia. Entretanto, a ausencia e
o abandono de semelhantes estudos no Brazil não só priva os planos politicos,
economicos e administractivos da base racional em que deveriam apoiar-se,
como inhibe que se forme juizo exacto sobre certas condições locaes,
erroneamente apreciadas por simples conjucturas. Nem é para desprezar a
consideração de que essa deploravel inferioridade de nossa pátria, além de
produzir uma lacuna entre os elementos de seu governo, perturba os cálculos da
estatística internacional comparada, exerce influencia immobilisadora em uma
das applicações da actividade mental do planeta. (DIRETORIA GERAL DE
ESTATÍSTICA, Circular n.º 784, 1890).

Segundo as Instruções para o segundo recenseamento da população do Brazil, definidas
pelo Decreto n. 659, de 12 de agosto de 1890, os habitantes em todo o país deveriam ser
recenseados no dia 31 de dezembro daquele ano em sua própria residência, porém os
recenseadores deveriam entregar os boletins ou as listas de família em cada domicílio quinze dias
antes da data estabelecida14. (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, DECRETO Nº 659,
1890). Ao chefe de família designava-se: “[...] a obrigação de receber, encher com todas as
especificações do art. 4º, assignar e entregar os mappas ou listas de família.” O preenchimento
dos boletins ou o fornecimento de dados incertos eram considerados atos criminosos, sob pena de
14

Àqueles que não se encontrassem em suas residências no dia do recenseamento deveriam ser incluídos nos
boletins a notificação ausente, especificando-se o lugar onde eles se encontravam.
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multa. Mas, no caso dos analfabetos, cabia aos recenseadores o preenchimento dos formulários.
(DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, DECRETO Nº 659, 1890).15
Se os mapas não chegassem aos domicílios, era de responsabilidade dos chefes das
famílias solicitarem uma solução para isso. Porém, caso não houvesse tempo ou meios de se
resolver o problema, os registros poderiam ser feitos em folhas comuns, desde que se seguisse a
numeração iniciada e se apresentassem as informações solicitadas. Todas as folhas deveriam ser
assinadas. (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, DECRETO Nº 659, 1890).
Qualquer dúvida que ocorresse em relação à inscrição no recenseamento, ela deveria ser
sanada, antes, com vistas à inclusão e não à exclusão dos indivíduos. Depois da entrega do mapa,
o chefe da família não deveria recusar qualquer explicação que lhe fosse requerida para a
constatação da veracidade dos dados.
Nas instruções do Art. 4º, notam-se três aspectos centrais norteadores do trabalho
censitário: o habitante tomado individualmente, as relações em família e as relações sociais. A
esse propósito, seguem as informações que deveriam ser coletadas para que se pudesse
caracterizar cada habitante em sua individualidade:
[...] o nome, a naturalidade (mencionando o estado e o município quanto ao
nacional, o paiz, a data da chegada ao Brazil e a declaração de ter adoptado a
nacionalidade brazileira, quanto ao estrangeiro), a idade (indicada pelo número
de annos e mezes, e, sempre que fôr possível, pelo anno de nascimento), o sexo,
a raça (si branca, preta, cabocla ou mestiça), a filiação (legitima, illegitima, ou
si é exposto), o estado civil (solteiro, casado, viuvo ou divorciado), a
nacionalidade paterna e materna, os defeitos physicos apparentes (si cego,
surdo-mudo, surdo, idiota ou aleijado), e a residencia (si diversa daquella em
que foi recenseado). (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, DECRETO
Nº 659, 1890).

Quanto às relações em família, essa recolha deveria incidir sobre estes aspectos: “[...] o
anno do casamento, o numero de núpcias, o grao de parentesco no casal, o número de filhos
(designados o sexo, os defeitos physicos apparentes,

quantos vivos e quantos mortos)

[...]”(DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, DECRETO Nº 659, 1890).
E, no que se diz respeito às relações sociais: “[...] a nacionalidade, a relação com o chefe
da casa, a habitação intellectual (si sabe ler e escrever, si tem instrucção secundaria ou superior,
ou si possue titulo ou diploma scientifico, litterario ou artístico), o culto, a profissão, a renda (da
15

Com base no levantamento das fontes no APMT, não podemos afirmar ao certo se em Mato Grosso foram
utilizados boletins ou listas de família, pois no arquivo localizou-se somente o recenseamento contendo as
informações finais que poderiam ter sido encaminhadas ao Rio de Janeiro.

47

profissão, do emprego ou da propriedade).” (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA,
DECRETO Nº 659, 1890).
Para que os trabalhos censitários se concretizassem, era necessário que em cada
parochia ou districto houvesse uma comissão composta por cidadãos que residissem na na
localidade e que conhecessem o entorno e seus habitantes. Os agentes recenseadores deveriam
saber ler e escrever corretamente, ser inteligentes, ativos e conhecer as paróquias ou seções para
as quais fossem nomeados. (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, DECRETO Nº 659,
1890). Desempenhariam essa função, os empregados públicos, voluntários e, se necessário, o
Governo do Estado tomaria para si a responsabilidade de estipular os valores a serem pagos
àqueles que não se dispusessem a executar o trabalho voluntário.
Em Mato Grosso, o censo foi coordenado por José Barnabé de Mesquita, funcionário
público, cujo cargo correspondia aos serviços de estatística da capital. A coleta de dados levou
quatro meses e 21 dias, porém com grandes dificuldades devido ao afastamento de alguns
auxiliares acometidos pela gripe que atingira parte da população cuiabana. (PINHO, 2006, p. 19).
Esse recenseamento foi organizado nas seguintes categorias: idade; profissão; estado
civil; religião; nacionalidade; instrução, defeitos físicos; e raça, subtendendo-se nessa categoria a
cor do individuo16. Ainda indica quantos moradores residiam em cada residência, conforme é
possível verificar na imagem a seguir:
Figura 3 - Formulário preenchido do levantamento censitário de 1890

Nº P: número do prédio / Nº I: número do indivíduo / SL= sabe ler / FE= frequenta escola

Fonte: PERARO (2003).
16

Diferentemente do censo de 1872, que a categoria cor revela-se também como raça ( quando apresenta o
crioulo), nesse censo aparece somente a cor do individuo ( branca, negra e parda).

48

Analisando os dados desse levantamento censitário, podemos perceber em relação à
categoria raça, que na Freguesia da Sé, 51% da população era parda, 30% branca e, 19% preta. Já
na Freguesia de São Gonçalo há o predomínio da população parda, representando 57% da
população, 29% de brancos e 14% de pretos. Com base nesses dados, podemos afirmar que a
população cuiabana é formada, majoritariamente, de negros, considerando pretos e pardos:
Gráfico 1 - Perfil racial das freguesias da Sé e São Gonçalo

Fonte: PERARO, 2003.

Quanto à categoria “profissão” percebe-se o negro ocupou, no mercado de trabalho, um
papel na economia secundária, ocupando as seguintes profissões: de criado, lavadeira, professor,
negociante, agência, sapateiro, taverneiro, ajustes, aia, quitandeira, costureira, alfaiate,
engomador, arrieiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, empregado público, aposentado, músico,
ferreiro, oleiro, taipeiro, sapateiro, tecelão, fiandeiro, tropeiro, padeiro, oficial de justiça, pintor,
parteira, mendigo, açougueiro, oleiro, fogueteiro, pensionista, ama, caixeiro, hortelão, funileiro,
barbeiro, ourives, capelão, latoeiro, calefateiro, fundidor, correeiro e carcereiro. Em profissões de
maior destaque na sociedade, encontramos no censo a citação de somente um médico, um
tipógrafo, quatro professores, um cônego e um tenente do exército.
Essa análise teria maior impacto se houvesse um grande número de profissionais em
outras áreas atuando nas duas Freguesias de Cuiabá, o que não é verdade. Através dos gráficos
construídos por Peraro (2003) é possível verificar que em Cuiabá grande parte das profissões é
ocupada pelos negros:
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Gráfico 217 - Profissões na Freguesia da Sé conforme dados censitários
de 1890

Fonte: PERARO, 2003.

Gráfico 3- Profissões na Freguesia de São Gonçalo conforme dados
censitários de 1890

Fonte: PERARO, 2003.

17

Os seguintes gráficos, 2, 3 e 4, foram gerados pela pesquisadora Peraro (2003). Logo, justificamos a diferença
do layout em relação ao gráfico 1.
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Outro dado importante levantado pelo censo de 1890, diz respeito à categoria
“instrução”, que foi subdividida em duas subcategorias elaboradas sob a forma das perguntas: se
“sabia ler” e se “freqüentava a escola”, para as quais as respostas seriam “sim” ou “não”.
Enquanto analisávamos os dados, percebemos que nem sempre aqueles que sabiam ler estavam
frequentando a escola ou a haviam frequentado em algum momento, fossem crianças ou adultos.
É importante observar que, com relação à população da Freguesia da Sé, dos 5.252
habitantes, 2.686 sabiam e 2.566 não sabiam ler, sendo que nas duas freguesias a população
branca detinha o maior número de pessoas que sabiam ler, seguida dos pardos e, por último, dos
pretos.
Os dados evidenciam a existência de um número considerável de negros adultos que
sabiam ler. O que corrobora com a ideia de que a educação estava presente, mesmo que
timidamente, entre a classe trabalhadora da cidade, que dessa forma se inseria nos discursos
oficiais da política imperialista e também republicana, que apregoavam a necessidade de educar o
povo.
Em relação à categoria “idade”, Sá (2007, p.59) ressalta que “A população matogrossense no período compreendido entre os anos de 1872 a 1920, era essencialmente jovem, se
encontrando na faixa etária de 5 a 39 anos, sendo a maior concentração entre 15 a 29 anos”. Tal
afirmação é possível de ser constatada no gráfico construído pela autora:

Gráfico 4- Coeficiente da população de Mato Grosso
1872,1890,1900 e 1920
Coeficientes da população de Mato Grosso- 1872,1890,1900,1920
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Fonte: SÁ, 2007, p.59.
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É possível perceber o número considerável de crianças em idade escolar. Dado este que
trabalharemos mais detidamente no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 3

A ESCOLARIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NEGRAS EM CUIABÁ

Professores e alunos de escola particular mista. Fonte: ÁLBUM, 1914.
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Cuiabá, nos idos de 1890, tinha 8.799 indivíduos, dos quais 1.603 encontravam-se
em idade escolar (7 a 14 anos), representando 18% da população. Essas crianças estavam
distribuídas nas duas freguesias existentes: da Sé e de São Gonçalo, conforme é possível
observar no quadro abaixo:

Quadro 4 - A classificação das crianças que residiam em Cuiabá - 1890
Raça/cor

Faixa
etária

0 a 6 anos
Branca
7 a 14 anos
Negra
(Pretos e
pardos)

0 a 6 anos
7 a 14 anos

Freguesia da Sé
Sexo
Instrucção/Frequenta
escola (%)
Sim
Não
Masculino
14
Feminino
9
Masculino
172
Feminino
126
Masculino
12
Feminino
10
Masculino
202
Feminino
141
Freguesia de São Gonçalo
Masculino
5

0 a 6 anos

Feminino
4
Masculino
45
7 a 14 anos Feminino
30
Masculino
2
Negra
0 a 6 anos
Feminino
6
(Pretos e
Masculino
73
pardos)
7 a 14 anos Feminino
31
Fonte: RECENSEAMENTO POPULACIONAL, 1890.
Branca

Quantidade
total

143
157
38
82
362
351
219
237

157
166
210
208
374
361
421
378

54

59

36
10
24
127
111
60
113

40
55
54
129
117
133
144

As informações contidas no censo nos apontam para o sentido de que 4,5% das
crianças entre 0 a 6 anos, aproximadamente, já estudavam, contrapondo-se a 95,5% que não
estudavam. A obrigatoriedade, no entanto, segundo o Regulamento da Instrução Pública de
1889, se refere às crianças em idade maior de 6 anos e menor de 15 (Art. 9º). Por isso, a objetiva
desse capítulo estará focada na faixa etária de 7 a 14 anos.

Dentre as crianças cuja faixa etária é entre 7 e 14 anos, 51% encontravam-se
estudando. Dessas, 45,5% eram brancas e 54,5%, negras. Detendo-nos ao sexo, constatamos a
predominância do sexo masculino (60%) em relação ao sexo feminino (40%).
Chama a atenção que embora a população que estuda seja majoritariamente negra,
também o é a maioria da população que permanece fora das escolas, alcançando um
54

percentual de 77%, contrapondo-se a 23% de crianças brancas que não freqüentavam os
bancos escolares. Essa situação nos leva a interrogar sobre as características domiciliares 18
das crianças negras que são enviadas à escola.
Tal questionamento nos levou a perceber que dos 277 domicílios que apresentavam
crianças que frequentavam a escola, 160 eram chefiadas por homens e 117 por mulheres,
sendo que, em sua grande maioria, os domicílios eram compostos de 6 a 10 integrantes,
fossem eles consangüíneos, ou agregados, como demonstra a tabela a seguir:

Tabela 1 - Características das famílias que encaminhavam as crianças negras à
escola - 1890
Número de integrantes
das famílias
De 2 a 5

Quantidade

De 6 a 10

128

De 11 a 15

38

Acima de 16

6

Total

277

105

Fonte: RECENSEAMENTO POPULACIONAL, 189019

Quanto à profissão, constatamos que algumas dessas crianças residiam em casas
chefiadas por brancos que exerciam profissões de destaque na sociedade local, tais como
advogado, magistrado e cirurgião. Os negros, chefes da família, ocupavam a função
predominantemente de Agencia, ou de taverneiros, ajustes, negociantes, costureiras,
sapateiros e marceneiros. Outros, não possuíam profissões.
Quais os motivos que levaram as demais famílias a não encaminharem seus filhos à
escola? Algumas provavelmente inseriam as crianças precocemente no mundo do trabalho,
conforme encontramos no censo crianças exercendo atividades de criados (as), sapateiros,
carpinteiros e de Agencia. Para as demais não encontramos respostas.

18

Em estatística demográfica, Marcílio (1973), nos chama a atenção para as diferenças entre as categorias
família e domicílio. A autora, se reportando ao pesquisador Louis Henry, afirma que “a família, em estatística, é
composta do casal de pais, ou do cônjuge sobrevivente, e, eventualmente, dos filhos sobreviventes”. Já os
domicílios, a luz de Adolphe Landry, corresponderiam ao espaço em que estariam alojados membros de uma
família que vivem sob o mesmo teto que o chefe. Podendo compreender os netos, ascendentes, parentes
colaterais, domésticos e hóspede. (MARCÍLIO, 1973, p. 124).
19

Organizado pela autora.
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3.1. A presença de crianças negras nas escolas de Cuiabá

Desde 1870 os responsáveis pela Instrução Pública acusam o estado precário da
educação na Província: falta de professores habilitados, prédios inadequados, ausência de
métodos, materiais e, principalmente, de alunos, uma constante nos relatórios apresentados.
Funcionavam na Capital, entre os anos de 1870 a 1889:

Quadro 5 - Número de escolas e sua classificação - 1870 a 1889
Ano

Localidade/
Freguesia

1870

1878

1880

Classificação
Masculino

Feminino

Total
Mista

Sé

5

2

São Gonçalo

2

1

3

Sé

7

2

9

São Gonçalo

3

1

4

Sé

3

2

5

20

1

6

São Gonçalo

5

-

7

Fonte: RELATÓRIOS,1870-1880.
É possível perceber através do quadro acima o número superior de matrículas para
crianças do sexo masculino que, além das escolas isoladas, estudavam também na Escola do
Arsenal de Guerra de Mato Grosso, conforme veremos mais detalhadamente adiante.
Em 1880, funcionavam, na Capital, nove escolas sob a regência dos seguintes
professores:

20

Uma escola foi fechada por falta de alunos (RELATÓRIO, 1880).
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Quadro 6 - Relação dos professores primários da Província de Mato Grosso
em 1889
Localidade

SÉ

SÃO
GONÇALO

Nomes
D. Corsina Pitaluga
Poyart
Felix Benedito de
Miranda
José Delfino da
Silva
D. Antônia Augusta
Gaudiley
D. Maria Luzia
Antunes Maciel
D. Izabel Perpétua
de Mesquita
Antônio Caetano
Botelho
D. Maria Justina da
Gama
D. Mariana Luisa
Moreira

Classificação das
aulas
1.ª escola Mista

Classificação dos
professores

Raça
Branca

2.ª escola do sexo masc.

Vitalício

Pardo

3.ª escola do sexo masc.

Efetivo

Branco

1.ª escola do sexo fem.

Efetivo

Parda

2.ª escola do sexo fem.

Efetivo

Branca

3.ª escola mista

Efetivo

Branca

1ª escola do sexo masc.

Efetivo

-

2ª escola do sexo fem.

Vitalício

Branca

3ª escola do sexo fem.

Efetivo

Branca

Fonte: RELATÓRIO, 1889.
Percebemos que dois indivíduos pardos ocupavam uma função destinada
majoritariamente a indivíduos brancos.

Em relação aos alunos, é possível perceber a

existência de crianças negras nessas escolas21, através das listas de as matrículas de duas
escolas públicas, ambas fixadas na Freguesia da Sé: a 3ª Escola do sexo masculino e a 2ª
Escola de Instrução Primária do sexo feminino.
Através da análise do Livro de matrícula dos professores de Instrução Primária e
Secundária da Província de Mato Grosso (1886-1896) verificou-se que a 3ª escola do sexo
masculino foi criada pela lei provincial n.º 4 de 27 de outubro de 1869 sob a regência do
professor José Delfino da Silva nomeado na condição de efetivo em 1886. Dos 41 alunos
matriculados em 30 de junho de 1890, 44% eram negros, 24% eram brancos e 32% não
tinham o perfil racial identificado22.

21

Ressalta-se que as listas de matrícula não continham informações sobre a condição racial dos alunos. Foi
somente no cruzamento de dados entre o Recenseamento que se pode obter tais informações. As listas continham
a filiação dos alunos, propiciando melhores condições de se localizar as crianças negras no Recenseamento
22
Características raciais dos alunos da 3ª escola do sexo masculino: negros, 18 alunos; 10 brancos; e, 13 de perfil
racial não identificado. (PERARO, 2003).
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Figura 4 - Escola Pública do sexo masculino

Fonte: ÁLBUM, 1914.

Outra escola em que verificamos crianças negras matriculadas é a 2ª Escola de
Instrução Primária do sexo feminino criada pela lei provincial n.º 4 de 23 de maio de 1870.
Era responsável por essa escola durante o ano de 1890, a professora interina, Maria Ribeiro,
nomeada no dia 16 de abril do mesmo ano. Das 96 alunas matriculadas, 25 eram negras; 44
eram brancas e 27 sem o perfil racial definido por falta de informações.
Alguns desses alunos negros ocupavam um lugar de pobreza, como é o caso de
Manoel Peixoto, Benedicta da Costa e Joanna de Souza, que eram supridos pelo o Estado.
Essa condição dava-se somente quando os pais ou tutores não tinham condições financeiras
para oferecer aos educandos os “utensílios precisos”23.
Faria Filho (2003) ao tratar sobre a Instrução elementar ao longo do século XIX,
alerta que mesmo precários, os dados estatísticos escolares, nomeados também de censo
escolar, quase sempre se referiam as escolas primárias sustentadas pelo Estado. Assim, muitas
escolas privadas ou domésticas ficavam fora dos dados estatísticos. Segundo o autor, havia
províncias do Império que possuíam significativas redes de escolas, sejam elas: públicas,
privadas ou domésticas.

23

Esta informação consta no ofício da Diretoria Geral do Ensino Primário de 10 de março de 1890. Trata-se de
um ofício informando que segundo o artigo 9º do Regulamento vigente desde 7 de junho de 1889, nenhum aluno
será recebido nas escolas públicas sem uma guia previamente passada pelo pai ou tutor. Essas guias
correspondiam a valores que deveriam ser pagos, caso os pais ou tutores não tivessem condições financeiras,
deveriam ter seu estado de pobreza comprovado.
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Tal afirmação é passível de ser constatada através do relato do Diretor da Instrução
Pública, Alfredo José Vieira (RELATÓRIO,1889): “A iniciativa individual vai, entretanto, se
desenvolvendo, segundo estou informado, havendo só nas escolas particulares desta Capital,
de que tenho conhecimento, para mais de 200 alunos matriculados”.
Esse relato expõe o fato de que muitos, não só os negros, mas também os pobres
adquiriam o conhecimento da leitura e da escrita por meio da iniciativa de sujeitos que se
dispunham a oferecer seu trabalho gratuitamente, como é o caso da Sr.ª Dona Escholástica da
Costa Ribeiro e Azevedo. No ofício expedido pela Inspectoria Parochial de Estudos de São
Gonçalo de Pedro 2º, de 16 de fevereiro de 1888, o Inspetor Parochial Conego Antonio
Henrique de Carvalho, emite um documento que atesta que a referida professora ministrava
aulas gratuitamente para a maior parte de seus alunos:
Attesto que a Exm.ª Sr.ª D. Escholástica da Costa Ribeiro e Azevedo exerce,
há três anno, o magistério particular nesta Freguesia, tendo sempre
regularmente mais de quarenta alunnos, de um e outro sexo, e dá ensino
gratuito para mais da metade deles, com dedicação, zelo e proficiencia. O
que affirmo sob a fé do meu cargo. (ATESTADO, 1888).

A relação dos alunos de Dona Escholática não foi localizada, porém, acredita-se que
por atuar na Freguesia de São Gonçalo, fazia parte de sua clientela um número significativo
de alunos negros.

3.2 O Arsenal de Guerra de Mato Grosso

Encontrava-se prescrito na Lei do Ventre Livre, que deveriam ser criadas
instituições, que atendessem a demanda de crianças libertas. Não se pode afirmar ao certo se
foram criadas essas instituições em Cuiabá, como aconteceu em outras localidades do país24.
Existiam, instituições que ofereciam ensino profissionalizante, dentre elas destacamos nesta
pesquisa o Arsenal de Guerra de Mato Grosso. Durante a leitura do trabalho de Matilde Araki
Crudo, inferimos na possibilidade de crianças e jovens negros terem freqüentado essa
instituição.
O Arsenal de Guerra de Mato Grosso foi criado pelo governo imperial, por meio do
decreto de 21 de fevereiro de 1832 e extinto na época republicana, em 1916. O objetivo de sua
24

Cf FONSECA, 2002.
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criação era facilitar o abastecimento das tropas militares sediadas na província, situada em
região de fronteira distante dos principais centros urbanos do país. Além de depósito de
fardamentos, armas, munições e equipamentos diversos enviados pelo Rio de Janeiro ou
fabricados nas oficinas de alfaiates, sapateiros, torneiros, ferreiros dentre outras que
funcionavam em Cuiabá, o Arsenal também serviu como prisão (para civis e militares) e de
abrigo para meninos pobres. (CRUDO, 1999, p.52).

Figura 5 - Arsenal de Guerra em Cuiabá

Fonte: ÁLBUM, 1914.

As disposições legais que circulavam naquele período previam a admissão de
menores nos Arsenais Provinciais. Em 1842, após 10 anos de criação do Arsenal de Guerra
mato-grossense, ingressaram 11 meninos na Companhia de Aprendizes Menores do Arsenal
de Guerra de Mato Grosso. No mesmo ano, funcionavam as companhias de menores nos
Arsenais de Guerra da Bahia e Pernambuco.
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Figura 6 - Portão principal do Arsenal de Guerra em Cuiabá

Fonte: ÁLBUM , 1914.

Além dos menores, trabalhavam nas oficinas do Arsenal de Guerra, mestres25,
soldados artífices, escravos26, africanos livres, trabalhadores temporários, presos cumprindo
pena e até mesmo, durante curto período de tempo, colonos estrangeiros.
Para serem admitidos no Arsenal de Guerra, os candidatos deveriam contemplar os
seguintes casos: serem expostos da Santa Casa de Misericórdia, órfãos indigentes ou filhos de
pais comprovadamente pobres. Muitas foram as famílias, inclusive de negros, que recorreram
a essa instituição, com o objetivo de fornecerem uma educação de qualidade e a oportunidade
de aprenderem uma profissão digna que lhes garantiria um futuro mais seguro. De acordo com
Crudo (1999):
Pelo regulamento, somente meninos órfãos, abandonados e pobres podiam
ser admitidos no Arsenal de Guerra. As primeiras relações mensais enviadas
pelos diretores do Arsenal de Guerra eram bastante detalhadas, citando
números de matrículas, nomes, idade, data de ingresso, filiação, naturalidade
entre outros dados. Posteriormente, as relações tornaram-se mais resumidas e
somente em alguns casos, a correspondência do presidente de província
encaminhando solicitação de matrícula referia-se a filiação ou a situação do
menor para justificar o ingresso. Por isso, a análise sobre a origem social dos
menores vai se basear nas primeiras matrículas, mas a situação deve ter se
25
26

No início de seu funcionamento, alguns mestres eram oriundos do Rio de Janeiro.
Crudo (1999, p.93), afirma que havia escravos de particulares e da nação que prestavam serviços no Arsenal.
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mantido semelhante nos anos seguintes, ou até mesmo agravado conforme
crescia a pobreza entre a população livre (CRUDO, 1999, p. 113).

Durante os 47 anos de existência da Companhia de Menores Aprendizes, dezenas de
mães (viúvas, solteiras e escravas, como veremos a seguir) encaminharam solicitações de
matrículas para seus filhos na referida instituição, alegando estado de pobreza. Algumas
dessas solicitações foram atendidas, outras não, devido a uma série de fatores, tais como a
falta de espaço físico para receber a todas as crianças e jovens que eram enviados para lá. O
envio dos meninos por suas próprias mães a essa instituição não deve ser interpretado como
indício de indiferença ou falta de amor materno, mas como falta de condições econômicas
para educá-los como se devia.
Outro critério para admissão dos menores era sua aptidão para o trabalho, por isso a
partir de 1857, a robustez física passou a ser condição para permanência na Companhia de
Aprendizes. Ainda de acordo com os regulamentos, não poderiam ser matriculados meninos
antes dos oito anos de idade e nem depois dos doze.
Para melhor atender aos internos na instituição, era determinada a inspeção de saúde
em períodos distintos do ano que tinha a finalidade de averiguar as condições de saúde dos
internos. Aqueles que apresentassem qualquer alteração na área da saúde, ou mesmo aqueles
que tivessem sofrido qualquer tipo de acidente dentro da instituição, eram desligados
imediatamente do Arsenal de Guerra.
Algumas das obrigações dessa instituição eram: fornecer moradia, comida, vestuário,
tratamento de doenças, educação intelectual e profissional. Os gastos com essa infra-estrutura
eram debitados em nome do menor, que deveria reembolsar a instituição quando passassem à
categoria de artífices. Os menores que chegavam aos 16 anos dentro da instituição passavam
para a classe de mancebos e aos 18, tornavam-se praças na Companhia de Artífices, sendo
obrigados a servir por um período de oito anos, para assim indenizarem as despesas que
tiveram como aprendizes.
A possibilidade de ter uma profissão fez com que muitas famílias, já no período da
República, viessem a procurar a referida instituição, porém seu fechamento acabou com os
sonhos daqueles mais necessitados, que viam no ensino profissional, uma possibilidade de
integração econômica.
Segundo Crudo (1999), 332 menores foram admitidos entre 1842 a 1880. O número
de aprendizes admitidos nos Arsenais de Guerra provinciais era determinado pelo presidente
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de província. Em Mato Grosso, as vagas totalizaram 25, até 1850, quando o número foi
elevado para 50, com a admissão de 31 menores.
O número de vagas foi aumentado para 100 somente em 1858, mas esse total
somente foi preenchido após 1867, o que segundo Crudo (1999) ocorreu certamente pela falta
de espaço físico. Em 1879, aviso do Ministério da Guerra reduz novamente o número de
vagas para 50. Em 1881, o presidente de província de Mato Grosso lamentava a redução de
vagas:

Esta bela instituição de aprendizes pobres, que em outras províncias tem
produzido tão bons frutos, precisa nesta ser alargada com a admissão de
maior número de menores. O número marcado de menores para serem
matriculados nesta mesma Companhia é apenas de cinqüenta, quando existe
na província uma quantidade imensa desses enjeitados da fortuna que tem
direito a uma educação profissional e moral. 27

Percebe-se aqui o papel que atribuíam à educação profissional por meio das
expressões utilizadas pelas autoridades provinciais. Era por meio da educação profissional
que seguiam na tentativa de corrigir as desigualdades provocadas pela sorte, evidenciando os
mecanismos de discriminação provocados pela ordem escravista.
O número de matrículas na Companhia de Aprendizes Menores do Arsenal de
Guerra de Mato Grosso variava conforme a existência de vagas que surgiam com a exclusão
de menores fugitivos ou com a passagem de aprendizes para mancebos. Os anos de maiores
entradas foram os de 1850, 1864, 1859, 1872 e 1865. Observa-se tal fato no quadro a seguir:

27

Fala com que o Exmo. Sr. vice-presidente tenente coronel José Leite Galvão abriu a 2 a sessão da 23a legislatura
seguida do relatório com que o Exmo. Sr. general barão de Maracaju, ex-presidente de província de Mato
Grosso, pretendia abrir a mesma sessão da respectiva Assembléia no dia 3 de maio de 1881. APMT. Livro 16
apud Crudo, 1999, p. 57.
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Quadro 7 - Número de menores admitidos no Arsenal de Guerra
(1842 – 1880)
Ano
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

Quantidade de menores
matriculados
11
15
7
0
3
5
3
11
32
1
1
8
5
0
0
18
14
25
15
10
06
12
29
20
2
1
4
7
17
3
21
16
1
1
4
2
1
0
1

Total:

332

Fonte: CRUDO, 1999, p. 111.
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Apenas menores livres podiam se matricular na Companhia de Aprendizes Artífices,
ainda que tal exigência não estivesse prevista no Regulamento de 1842. O presidente da
província de Mato Grosso via ofício, encaminha ao diretor do Arsenal de Guerra, o seguinte
comunicado:
[...] os libertos começarão eles a tratar por si de sua alimentação e da de seus
filhos menores. Aos libertos menores pertencentes ao sexo masculino constantes na relação 4 - manda alistar na Companhia de Menores [...]
quanto aos que se negam ao trabalho a pretexto de velhos e valetudinários,
manda enviá-los ao juiz de órfãos que a respeito deles providenciará de
acordo com o que dispõe a lei 2040 de 28 de setembro de 1871.28

Figura 7 - Oficina de carpintaria, professor e aprendizes

Fonte: SIQUEIRA, 2002 .

28

Ofício do presidente de província de Mato Grosso ao diretor do Arsenal de Guerra. Cuiabá, 2/07/1872. Livro
de Registro de ofícios expedidos pelo presidente de província de Mato Grosso [ao Arsenal de Guerra] (1872-74).
APMT Livro 262 fl. 32. apud Crudo, 1999, p. 132.

65

Figura 8 – Aprendizes e ferraria e serralheria

Fonte: SIQUEIRA, 2002.

Mesmo antes da obrigatoriedade da matrícula das crianças livres pela Lei do Ventre
Livre, mães escravas ou ex-escravas se preocupavam com a educação de seus filhos, pois
almejavam um futuro melhor para os mesmos. É o caso da escrava Antônia Maria Arcângela
que acreditava estar dando a seu filho, Manoel Batista, uma vida melhor ao enviá-lo ao
Arsenal de Guerra em 1850. Alguns meses mais tarde, a proprietária de Antônia, D.
Genoveva Rodrigues Duarte, reclama ao presidente de província de Mato Grosso a devolução
do menino escravo, alegando por “estar Manoel e Antônia sua mãe ainda respondendo a uma
ação pendente de escravidão, e por isso depositados desde 5 de fevereiro de 1844
[...]”.29(CRUDO, 1999, p.103).
O presidente de província de Mato Grosso acata a solicitação de Genoveva e pede ao
diretor do Arsenal de Guerra que exclua o menor Manoel Batista da Companhia de
Aprendizes menores. O diretor do Arsenal de Guerra não concordou com a decisão e
encaminhou ao presidente de província de Mato Grosso parecer do padre José Jacinto da
Costa e Silva, tutor do menor, e do juiz de órfãos, Henrique José Vieira (OFICIO, 1888). O
tutor informa que seu afilhado é livre, pois “o assento de batizamento foi feito no livro das

29

Requerimento não localizado. Citações retiradas do ofício do diretor do Arsenal de Guerra ao presidente de
província de Mato Grosso. Cuiabá 3/03/1851. APMT Lata 1851 C/Arsenal de Guerra. Não há o livro de registro
da correspondência da presidência ao Arsenal de Guerra relativo ao ano de 1851.
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pessoas livres e questiona o argumento de D. Genoveva, alegando que Manoel não pode de
forma alguma ser considerado escravo”. 30 (CRUDO, 1999, p. 128).
O juiz de órfãos suplente Henrique José Vieira informa que a liberdade do referido
do menor está na verdade posta em litígio desde 6 de dezembro de 1844, mas questiona a
pretensão ao alegar que os argumentos do tutor justificam a liberdade do referido menor e a
de sua mãe.

31

(CRUDO, 1999, p. 128).Em 1857, a admissão de outro liberto é registrada:

Augusto Soares, filho de Lucinda, escrava de Maria Teresa Guimarães e Silva.32
Acredita-se que diversos meninos negros passaram pela Companhia de Aprendizes
do Arsenal de Guerra de Mato Grosso. Lá aprendiam um oficio, contribuindo para o
preenchimento da mão-de-obra em Mato Grosso que se encontrava carente de sujeitos:

Além de menores, trabalham nas oficinas do Arsenal de Guerra mestres (no
início contratados no Rio de Janeiro), soldados artífices, escravos (de
particulares e da Nação), africanos livres, trabalhadores temporários, presos
cumprindo pena e até mesmo, durante curto período de tempo, colonos
estrangeiros. A carência de trabalhadores especializados na província era
sempre lamentada pelas autoridades locais (CRUDO, 1999, p. 93).

O Arsenal de Guerra era o mecanismo utilizado pelas autoridades provinciais para
transformar meninos pobres – compêndios de vícios

33

– em operários úteis. Antes que

completassem 16 anos, os meninos aprendizes eram submetidos a uma disciplina rígida para
que abandonassem os maus hábitos que traziam de suas famílias e assumissem os valores da
pontualidade, respeito à hierarquia e bom comportamento. Disciplina esta, adquirida através
da inserção precoce no mundo trabalho. (CRUDO, 1999, p. 144).
Apesar da crença de que o trabalho é a melhor maneira de educar os meninos pobres,
Crudo (1999) identifica em sua pesquisa a preocupação em escamotear a exploração infantil,
que é disfarçada sob diferentes expressões: os meninos freqüentam as oficinas, aprendem o
oficio, distraem-se ou são entretidos nas oficinas.
O relatório do diretor do Arsenal de Guerra de 1849 é característico:
30

Ofício do padre José Jacinto da Costa e Silva ao presidente de província de Mato Grosso, Augusto Leverger.
Cuiabá, 28/03/1851. Anexo ao ofício do diretor do Arsenal de Guerra de 3/03/1851 apud Crudo, 1999, p. 182.
31
Ofício do juiz de órfãos suplente, Henrique José Vieira, ao presidente de província de Mato Grosso. Cuiabá
6/03/1851. Anexo ao ofício do diretor de 3/03/1851 apud Crudo, 1999, p. 182.
32
Ofício do presidente de província de Mato Grosso ao diretor do Arsenal de Guerra. Cuiabá, 10/08/1857. Livro
de registro da correspondência do presidente de província ao Arsenal de Guerra (1853-58). APMT Livro 141. Fl.
127v apud Crudo, 1999, p. 182.
33
Relatório da Repartição dos Negócios da Guerra apresentado à Assembléia Geral Legislativa na 4 a sessão da 6a
legislatura pelo respectivo ministro e secretário de estado, João Paulo dos Santos Barreto. Rio de Janeiro:
Tipografia Nacional, 1847. p. 20 apud Crudo, 1999, p. 144.
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A Companhia de Aprendizes Menores compõem-se presentemente de 16
meninos, que aprendem a ler, a escrever, as quatro operações aritméticas, e o
desenho, e todas as tardes freqüentam as oficinas, são alimentados, e
vestidos regularmente, precisam somente de mais algum cômodo [...]. 34

Em outros documentos, o trabalho é considerado oportunidade de aprendizagem:
[...] cabe-me a honra de informar que este Arsenal está habilitado a fazer
aquelas obras por preço igual, senão proximamente inferior, parecendo-me
bastante justa a observação do inspetor da tesouraria quanto a preferência
que poderia ser dada ao estabelecimento, aonde, com a fatura de móveis
finos, muito lucrará a aprendizagem dos menores da casa. [...]35

No horário de atividades dos aprendizes informado ao presidente de província de
Mato Grosso, o trabalho infantil consta como aprendizagem nas oficinas, do meio dia às 4. 36
Crudo, (1999) comparando o número de aprendizes em relação ao total de
trabalhadores nas oficinas, verifica a sua participação considerável na produção do Arsenal de
Guerra: em algumas oficinas como a de funileiros, são praticamente responsáveis por todo o
serviço. Em novembro de 1851, os aprendizes somavam 50 meninos para 31 artífices, 9
mestres, 5 oficiais e 3 serventes escravos, conforme se observa no quadro a seguir:

34

Relatório do diretor do Arsenal de Guerra ao presidente de província de Mato Grosso. Cuiabá, 13/09/1849.
APMT Lata 1849 E/Arsenal de Guerra apud Crudo, 1999, p. 155.
35
Ofício do diretor do Arsenal de Guerra ao presidente de província de Mato Grosso. Cuiabá, 24/07/1861.
APMT Lata 1861 C/Arsenal de Guerra Crudo, 1999, p. 155.
36
Ofício do diretor do Arsenal de Guerra ao presidente de província de Mato Grosso. Cuiabá, 24/04/1863.
APMT Lata 1863 A/Arsenal de Guerra Crudo, 1999, p. 155.
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Quadro 8 – Trabalhadores das oficinas do Arsenal de Guerra em 1851
Oficina

Mestres Oficiais Artífices Aprendizes Serventes
Escravos

Construção
de
1
reparos
Carpinteiros de
1
obras brancas
Ferreiros
1
Correeiros,
Seleiros e
Sapateiros
Espingardeiros
1
Funileiros
1
Latoeiros
1
Alfaiates
Pintores
1
Torneiros
Tanoeiro
1
Coronheiros
Pedreiros
1
Total
9
Fonte: CRUDO , 1999, p. 155.

-

4

-

-

-

3

5

-

1
-

5
8

10
7

-

1
1
2
6

3
1
1
2
2
2
31

8
10
4
2
2
1
1
50

3

Grande parte das profissões apresentadas no quadro 8, foram encontradas no
Recenseamento de 1890. Talvez, aprendidas no interior do Arsenal de Guerra.
De acordo com Crudo (1999), durante o funcionamento do Arsenal de Guerra,
muitos meninos passaram por esta instituição. Diversas histórias de vida.

Alguns dos

menores matriculados aceitaram as normas disciplinares, tornando-se bons operários e até
mesmo mestres de oficina. Outros se rebelaram. Fugiram diversas vezes, alguns retornaram
voluntariamente, outros capturados pela polícia. Vários foram transferidos para corpos
militares estacionados nas áreas de fronteira devido a sua reiterada indisciplina. Poucos se
envolveram em situações de furto e de homicídio, ousando transgredir de forma mais radical a
ordem social que o governo imperial tentava impor aos homens livres pobres.
Em todo o território nacional, os presidentes de província alegavam que as
dificuldades econômicas contribuíam para a lentidão do ensino. Os objetivos do Império era
fazer da escola um mecanismo de propagação dos princípios de moralidade, a fim de
modificar o comportamento social do homem. Ordenar o indivíduo socialmente era o mesmo
que tirá-lo da barbárie em que se encontrava, ou seja, sua liberdade controlada pelo o sistema.
Sendo assim, a escola era o espaço destinado para a ordenação dos indivíduos, com o
propósito de fornecer meios de se tornarem indivíduos ordeiros (SOUZA, 2004, p. 35).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi perceber a existência de crianças negras nas escolas
públicas primárias da capital do estado de Mato Grosso entre os anos de 1870 e 1890. Para
isso, buscamos conhecer as representações dos negros nos discursos dos governantes, o
imaginário social e cultural vivenciado pelo negro e a presença das crianças negras na
educação escolar.
Ainda no período escravocrata, percebeu-se que os governantes acompanhavam os
discursos nacionais que ecoavam em prol da Abolição do trabalho escravo. Não só os
presidentes da Província Mato-grossense, como associações organizadas pela sociedade civil
e por particulares, desprendiam esforços para que os objetivos que ansiavam fossem
alcançados. No entanto, quando os escravos foram libertos, surgiu a necessidade em “ocupálos entregando-os em trabalho próprio” a fim de manter a “tranqüilidade pública e segurança
individual”. (MENSAGEM, 1888, p.4).
Foi possível perceber através das fontes censitárias de 1874 e de 1892, que a
população cuiabana era composta por um número significativo de negros. Durante o período
escravocrata, muitas vezes, eram nas ruas de Cuiabá que circulavam escravos ocupados com
os afazeres propostos por seus senhores. As praças e chafarizes eram os principais pontos de
encontro e diversão.
Com o declínio das atividades de mineração, a população negra passou a ocupar as
regiões periféricas da cidade, principalmente da Freguesia da Sé, onde localizamos através
dos dados censitários informações que comprovam o grande número de negros nesta região.
O censo de 1890 oferece indícios de que as profissões exercidas pelos chefes de
famílias negras estavam ligadas às atividades secundárias. Mesmo estando em maior número
no contingente populacional, se comparado a população cuiabana branca, os negros não
ocupavam cargos de destaque na sociedade local e nem tampouco pertenciam à elite local.
Quanto à educação, no período anterior a Abolição, pressupunha-se que os escravos
estavam alheios a instrução, porém, a documentação sugere que algumas mães se
preocupavam com a educação de seus filhos. A análise documental e a leitura do trabalho da
pesquisadora Matilde Araki Crudo intitulado os “Aprendizes do Arsenal de Guerra de Mato
Grosso: trabalho infantil e educação (1842-1899)” apontam para presença de alunos negros e
até escravos em Cuiabá que frequentavam as escolas públicas.
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Após a Abolição, verifica-se no Relatório da Instrução Pública de 1889, a educação
era concebida como suporte na formação moral e na formação para o trabalho. Nesse sentido,
necessário era educá-los, pois não tinham “os princípios de moral e religião, eivados dos
vícios de cativeiro e no mais completo obscurantismo.”
Quando analisados os relatórios dos inspetores da Instrução Pública, percebe-se que
as escolas primárias apresentavam suas limitações: faltavam materiais; professores; enfim,
não havia número suficiente de escolas para atender a demanda de crianças em idade escolar
naquele período. Assim, muitas crianças, independente da cor/raça, também estavam fora da
escola, talvez pelas condições de pobreza a que estavam submetidas.
Com o desenrolar da pesquisa, unindo as leituras feitas e a análise da documentação,
pode-se perceber que um número expressivo de crianças negras estudavam nas escolas
cuiabanas. Porém, um grande número também se encontrava fora das instituições escolares,
provavelmente exercendo atividades remuneradas.
Por fim, concluímos que, diferentemente do que havíamos suposto inicialmente, as
crianças negras estavam frequentando a Instrução Pública Primária em Cuiabá. No entanto, tal
constatação não significa que a educação era realmente para todos e, muito menos, que o
preconceito estava ausente nas relações cotidianas escolares.
Que essa pesquisa sirva de contribuição àqueles que acreditam que os negros são
sujeitos de sua própria história e que merece ser contada, registrada. Não somente pelo viés de
escravizados, mas como aqueles que conquistaram seu espaço mesmo diante das dificuldades,
pois no teatro da História, outros espetáculos já haviam sido e continuaram a ser realizados.
Nesse processo muitos atores surgiram, e vários dos existentes assumiram novos personagens
e papéis. (KUHLMANN JR, 1988, p. 13).
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